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V  zářijovém čísle Přibyslavského občasníku v  roce 2016 nemohu jinak, než se 
ohlédnout, možná trochu rozsáhleji, za čtvrt stoletím Přibyslavských slavností.

Poprvé se brány pivovarských sklepů pod radnicí v Přibyslavi otevřely mlékárnám 
a návštěvníkům v sobotu 12. září 1992. Datum přehlídky mlékárenských výrobků 
bylo úmyslně spojeno s Mezinárodním dnem památek, takže byla přehlídka od po-
čátku spojena s  veškerým kulturním děním v  Přibyslavi a  postupně propojovala 
všechny jeho složky. První výstavy se zúčastnily podniky z  Jihlavy, Telče, Velkého 
Meziříčí, Polné, Bystřice nad Pernštejnem, Želetavy, Nového Města na Moravě, Hlin-
ska v  Čechách, Ronova nad Doubravou, Havlíčkova Brodu, Jindřichova Hradce, 
Pelhřimova a v neposlední řadě domácí Přibyslav. Už při prvním ročníku byly její 
nedílnou součástí tradiční trhy, jezdecké závody a taneční zábava. V té době se ještě 
nekonala tisková konference, ale na zahájení bylo pozváno široké spektrum médií, 
jež o události informovalo. Tisková konference se v programu Přibyslavských slav-
ností objevuje od roku 1994. Při prvním ročníku se oceněnými v hodnocení diváků 
staly na prvním místě Lacrum Jihlava - Polná, na místě druhém Lacrum Bystřice nad 
Pernštejnem a na místě třetím Jihočeská mlékárna Pelhřimov. Přehlídka mlékáren-
ských výrobků a tradiční trhy spojené s řadou kulturních a společenských událostí 
vstoupily do života a o  tom, že se pozitivně zapsaly do srdcí a myslí návštěvníků 
i vystavovatelů, svědčí i to, že si ji bezprostředně překřtili na „Mlékárenský den“. 

Druhý ročník, jenž se uskutečnil 11. září 1993, už byl vícedenní a byl do něj ofi ci-
álně zahrnut i další program, který rozšiřoval původní nabídku například o výstavu 
fotografi í, či prodejní výstavu nábytku. Zajímavé je, že už zde se udělují ceny škrdlo-
vických sklářů, v jejichž tradici dodnes pokračují ceny ze sklářské dílny Aleše Valnera. 
V soutěži o „nejhezčí výrobek“, jež probíhala anketním hlasováním, zvítězil Hermelín 
s kořením z Pribiny Přibyslav, druhý byl pařený a uzený sýr Koliba a na třetím mís-
tě zakysaná smetana s  prodlouženou trvanlivostí Riki s  křenem a  Riki s  pažitkou 
z  Lacrumky Brno. Charakter slavností v  roce 1994 byl ovlivněn oslavou 570 let 
od úmrtí Jana Žižky, kdy do programu vstoupila řada kulturních počinů spojených 
s touto osobou. Přibyslavské slavnosti pak vyvrcholily jedinou návštěvou prezidenta 
republiky v dějinách města Přibyslavi. Václav Havel navštívil Přibyslav v neděli 18. 
září 1994. Samotné výstavy se zúčastnilo 9 mlékáren.

Následující ročník ctil tradici let předchozích, aby pak v roce 1996 došlo ke změně. 
Do hodnocení výrobků vstupuje odborná porota, která oceňuje ve skupině specialit 
a tvarohů ochucenou pochoutkovou zakysanou smetanu Polenka z Mlékárny Polná, 
ze skupiny sýrů plísňový sýr Geramont z Pribiny Přibyslav a jako třetí byla vybrána 
kolekce ochucených tvarohů výrobce Zamilk Choceň. V hodnocení veřejnosti zvítě-
zila taktéž Polenka z Polné.

V jistém slova smyslu byl výjimečný devátý ročník v roce 2000, který se kvůli vý-
stavbě radnice konal v zámecké vinárně. Pravdou je, že toto prostředí nebylo pro 
vystavovatele ideální, takže se těšili na jubilejní desátý ročník, který se stal zároveň 

příležitostí pro otevření nové budovy radnice. Součástí desátého ročníku v roce 2001 
byla poprvé bohoslužba na  náměstí sloužená za  město Přibyslav, jež je součástí 
Přibyslavských slavností dodnes.

Rekordní počet mlékáren, respektive výrobců mléčných výrobků se výstavy 
zúčastnil v  jubilejním dvacátém ročníku, který proběhl v roce 2011, kdy se počet 
vystavovatelů zastavil na  čísle patnáct, aby vzrostl ještě při následujícím ročníku 
na číslo osmnáct. To už jsou součástí mlékárenského dne, vedle tradičních výrobců 
a „velkozpracovatelů“, drobní výrobci a farmáři, kteří zpracovávají především mléko 
z vlastní produkce. Hodnocení výrobků se ustálilo na čtyřech kategoriích: mléčné 
nápoje a zakysané výrobky; čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky (včetně 
tavených sýrů), deserty; přírodní sýry zrající; kozí a bílé sýry, speciality. Absolutní re-
kord v počtu vystavujících výrobců padl při posledním ročníku v roce 2015, kdy v Při-
byslavi vystavovalo devatenáct výrobců, kteří přihlásili do soutěže padesát výrobků.

To poslední, co jsem ve  svém příspěvku nezmínil, jsou lidé. Bylo by troufalé 
na toto místo zařadit výčet lidí, kterým patří poděkování za pomoc, podporu a tisí-
ce hodin práce, jež byly nutné k uspořádání dvaceti pěti ročníků našich slavností. 
Kdybych měl vyjmenovat pracovníky všech vystavovatelů, kteří kdy do Přibyslavi 
přijeli, všechny zaměstnance úřadu a městských organizací, kteří se na pořádání 
Mlékárenského dne podíleli, všechny členy spolků a  zájmových organizací, kte-
ré připravovali doprovodný program, popsal bych jistě několik stran a můj výčet 
by nebyl stále úplný. To by určitě nebylo v pořádku. Místo toho Vám všem, kteří 
jste k rozvoji této události přispěli, děkuji. Toto poděkování se však už nedostane 
ke třem stěžejním osobám úvodních ročníků Přibyslavských slavností, takže si dovo-
lím v jejich případě udělat malou výjimku. Otcem myšlenky využít bývalé pivovarské 
sklepy k přehlídce mlékárenských výrobků byl akademický sochař, toho času mís-
tostarosta města, Roman Podrázský, zároveň prvním starostou, za jehož působení 
Přibyslavské slavnosti vznikly a byly připravovány, byl Mojmír Novotný, a po dlouhá 
léta hlavním „motorem“ a  organizátorem Přibyslavských slavností byl pracovník 
městského úřadu Ing. Jiří Musil.

Mlékárenský den je sváteční událostí v životě našeho městečka a není snad žád-
ného obyvatele Přibyslavi staršího pěti let, který by některou z akcí doprovodného 
programu nenavštívil.  Zároveň je příležitostí pro setkání lidí z oboru mlékárenství, 
jehož udržení a rozvoj není jen ekonomickou prioritou, ale i důležitou složkou, jež 
má vliv na stav a vzhled naší krajiny a životního prostředí. Přeji proto nám všem, 
aby Mlékárenský den zůstal i v dalších pětadvaceti letech symbolem lidského umu 
moudře obhospodařovat krajinu a získávat z ní plody v podobě darů přírody zu-
šlechtěných lidskou prací. V našem případě mléčných výrobků.

Martin Kamarád
starosta města

Druhý prázdninový měsíc byl ve znamení slunečných dní. Volné dny a čas 
dovolených vždy provází vyšší ruch ve městě. Nemůže zahálet ani práce 
na polích, zahradách i okolo domů. 

Ve městě probíhají plánované investiční akce, z nichž už jsou některé do-
končeny. Je dobře, že na investičních prioritách se téměř většinově shodlo 
městské zastupitelstvo. Realizace několika investic současně je náročná, 
obzvláště pokud se vyskytnou nějaké komplikace.

Děkuji zaměstnancům městského úřadu i panu starostovi a dalším zú-
častněným subjektům, bez jejichž práce by se žádná z investic zdárně ne-
dokončila.

Městská památková zóna
V  letošním roce bude provedena aktualizace „Programu regenerace 

Městské památkové zóny Přibyslav“. Dokument byl vypracován v roce 1993 
a v roce 2003 byl poprvé aktualizován. Opět je třeba vyhodnotit péči o naše 
památky za uplynulé období. O spolupráci ohledně uceleného přehledu 
veškerých aktivit v rámci naší památkové zóny jsme požádali Odbor roz-
voje města na Městském úřadě Havlíčkův Brod. Proběhlo již fotografování 
Bechyňova náměstí a  přilehlých ulic, které do  památkové zóny spadají. 
Program regenerace MPZ schvaluje městské zastupitelstvo, kterému bude 
dokument předložen na říjnovém zasedání. Ještě před tím jej projedná „Pra-
covní skupina programu regenerace městské památkové zóny“. Ochrana 
památek má velký a nadčasový význam, přestože systém, který je zaveden, 
často působí komplikace vlastníkům nemovitostí v historické zóně. Možnost 
získání dotací je jedním z přínosů existence MPZ v našem městě. Důležitý 
prvek je i  vyšší atraktivnost pro návštěvníky sídel, které památkové zóny 
nebo rezervace mají. Určitě jste si všimli hnědých tabulí podél hlavních 
komunikací, které informují motoristy o památkové zóně v našem městě. 
Cestovní ruch je oblast, která by městu a mnoha dalším subjektům z oblasti 
služeb neměla být cizí. Péče o památky do této oblasti jednoznačně zapadá.

25 let mlékárenských dnů v Přibyslavi

Co přinesl srpen
Přibyslavský čtvrtletník

Čtenáři našeho vlastivědného sborníku se mohou těšit na nové číslo z oblasti kultury, his-
torie a přírody, které vyjde začátkem září. Jako upoutávku uvádím článek pana Josefa Čejky 
o výstavbě silnice v Ronově nad Sázavou a nebude chybět ani článek ze seriálu o historii 
bramborářství na  Přibyslavsku od  manželů Kameníkových nebo pověst od  pana Prchala 
a celá řada dalších příspěvků. Zajímavosti o božích mukách se dozvíte z článku pana Josefa 
Horského z České Jablonné. 

Přání
Přeji všem dětem školním, předškolním, rodičům a pedagogům úspěšný nový školní rok.
Občanům i návštěvníkům našeho města přeji vydařené Přibyslavské slavnosti a 25. ročník 

Mlékárenského dne, na něž jste všichni srdečně zváni.

Michael Omes
místostarosta města

MÍSTOSTAROSTA NA RADNICI

každé PONDĚLÍ od 14:00 hod. do 16:30 hod.

schůzky v jiných termínech jsou možné, 

můžete volat na tel.: 728 264 579

a psát na e-mail:

michael.omes@seznam.cz / omesm@pribyslav.cz
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Neděle 4. 9.  
 
KOLBIŠTĚ POD ZÁMKEM
12:00 hod. - Skokové závody pořádá  
  Stáj Frederika 
 
SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ 
16:00 hod. - Fotbalové utkání  
  SK Přibyslav muži B – Kožlí 
 
 

Středa 7. 9.  
 
KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
9:00 hod. - Zahájení výstavy: Etikety farmářských 
  sýrů z celého světa  
 - Zahájení výstavy retrospektivy

10:00 hod. - Tisková konference u příležitosti  
  25. ročníku Mlékárenského dne 
  v Přibyslavi 
 
ACO INDUSTRIES PŘIBYSLAV
12:00 hod. - Slavnostní setkání vystavovatelů  
  a partnerů výstavy 
 - Prezentace ACO Hygiene First 
 
 

Čtvrtek 8. 9. 
 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ  RONOVSKÁ ULICE
10:00 hod. - Slavnostní otevření dopravního hřiště 
 
 

Pátek 9. 9. 
 
ZŠ PŘIBYSLAV  VCHOD Z ČESKÉ ULICE
17:00 hod. - Vernisáž výstavy fotografií 
 - Výstava žákovských prací 
 
KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV
19:30 hod. - Český film Učitelka (2016) 
 
 

Sobota 10. 9. 
 
BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ, RADNIČNÍ SKLEPENÍ,  
FARNÍ STODOLA A STARÝ ŠPITÁL
8:00 - 14:00 hod. - Prodej mlékárenských výrobků  
  na náměstí

8:45 hod. - Zahájení 25. ročníku  
  Mlékárenského dne v Přibyslavi

9:00 - 14:00 hod. - Výstava mlékárenských výrobků  
  v radničním sklepení, farní stodole 
  a Starém špitále

9:00 hod. - VLTAVA              

10:30 hod. - Nezmaři 
 - ČRo Region, Soutěž v pití mléka

13:00 hod.  - Humpolecký Dixieland 

14:00 hod. - Vyhlášení divácké soutěže  
  Přibyslavský krajáč a losování  
  o mléčné ceny 
ZŠ PŘIBYSLAV
9:00 - 16:00 hod. - Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav,  
  výstava                    

15:00 hod. - 9. ročník Mistrovství Přibyslavi  
  v SUDOKU  
 
ŠTOLA POD FAROU
9:00 - 16:00 hod. - Prohlídky štoly  
 
GOTICKÁ VĚŽ, KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA 
KŘTITELE, MĚSTSKÉ MUZEUM
9:00 - 12:00 hod. - Prohlídky v rámci  
  Dnů evropského dědictví  
 
HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ - SDH
14:00 hod. - Pohárová soutěž SDH 
   „O pohár města Přibyslavi“   
  XIX. ročník

21:00 hod. - Taneční zábava na parketě  
  v areálu cvičiště SDH 
 
KULTURNÍ DŮM
18:00 hod. - Slavnostní koncert Smíšeného 
  pěveckého sboru Jasoň  
  z Havlíčkova Brodu 
 
BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ
21:00 hod. - Slavnostní ohňostroj 
 
LETIŠTĚ AEROKLUBU
9:00 - 18:00 hod. - Rekreační lety 
 
 

Neděle 11. 9. 
 
BECHYŇOVO NÁMĚSTÍ
9:30 hod. - Bohoslužba na náměstí 
 
ZŠ PŘIBYSLAV
9:00 - 12:00 hod.  - Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav,  
  výstava      
 
SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ 
9:00 hod. - Fotbalové utkání  
  SK Přibyslav ml. žáci – Rapotice

9:30 hod. - Fotbalové utkání  
  SK Přibyslav st. žáci – Rapotice

16:00 hod.  - Fotbalové utkání  
  SK Přibyslav A – Chotěboř 
 
LETIŠTĚ AEROKLUBU
10:30 - 18:00 hod. - Rekreační lety

PROGRAM VYSTAVOVATELÉ 25. ROČNÍKU  
MLÉKÁRENSKÉHO DNE V PŘIBYSLAVI: 
 
• AGRO 2000 s. r. o., Městečko Trnávka
• AGRO-LA, spol. s r. o., Jindřichův Hradec 
• Bel Sýry Česko, a. s., Želetava
• BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice
• Bohemilk, a. s., Opočno
• Brazzale Moravia, a. s., Tři Dvory
• Dvorský statek Olešenka
• Farma Bezděkov
• Farma rodiny Němcovy, Netín
• Choceňská mlékárna s. r. o. 
• Jaroměřická mlékárna, a. s.
• Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
• Luka, a. s., Vysoké Studnice
• Ma–ma rodinná mlékárna, Úhořilka
• Mlékárna Olešnice, RMD
• Mlékárna Polná spol. s r. o.
• Moravia Lacto a. s., Jihlava
• Pavel Nechyba spol. s r. o., Mlékárna Žirovnice
• Polabské mlékárny, a. s., Poděbrady
• Savencia FD CZ, a. s., závod Hesov 
• Statek Horní Dvorce s. r. o.
• Sýry Fukovi, Markvarec
• Tavírna sýrů Salix s. r. o., Bečváry

PARTNEŘI VÝSTAVY:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: 
 
• Český rozhlas Region  87.9 FM
• TV Přibyslav

HLAVNÍ POŘADATEL: 
 
• Město Přibyslav 
• ACO Industries

www.pribyslav.cz

SPOLUPOŘADATELÉ: 
 
• Aeroklub Přibyslav
• Český červený kříž, místní skupina Přibyslav
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, oddíl Aldebaran
• Kulturní zařízení města Přibyslav
• Římskokatolická farnost Přibyslav
• SDH Přibyslav 
• Sportovní zařízení města Přibyslav, s. r. o. 
• Stáj Frederika Přibyslav
• Základní škola Přibyslav
• ZUŠ J. V. Stamice, pobočka Přibyslav

MLÉKÁRENSKÝ DEN V PŘIBYSLAVI  10. ZÁŘÍ
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Od dubna letošního roku se rozšířila činnost skládky v Ronově nad Sázavou o svoz 
kompostovatelného odpadu. Z tohoto důvodu přijalo město Přibyslav (usnesení RM 
69/2016 z 13. 4. 2016) od 1. 8. 2016 do pracovního poměru na dobu určitou 1 rok 
na pozici řidič, dělník, obsluha skládky pana Petra Lána.

Město Přibyslav obdrželo od  Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR dotaci 
na činnost sociálního pracovníka. Rada města Přibyslav rozhodla svým usnesením 
č. 138/2016 ze dne 29. 6. 2016 o přijetí sociálního pracovníka na zkrácený (50 %) 
pracovní úvazek.

Sociální pracovník poskytuje sociálně-právní poradenství a  řeší sociálně-právní 
a sociálně-zdravotní problémy klientů, kterými jsou různé skupiny občanů (senio-
ři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi). Sociální pracovník dále vykonává sociální 
šetření, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, depistážní 
činnost a poskytování krizové pomoci.

Na základě provedeného výběrového řízení nastoupila do funkce soc. pracovníka 
města Přibyslav od 1. září 2016 paní Lenka Vaverková, DiS. Pracovní doba soc. pra-
covníka: Po + St -12:30 – 16:30 hod, Út, Čt, Pá – 8:00 – 12:00 hod., tel. 569 430 816.

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Odbor správy a údržby
V měsíci srpnu měla většina pracovníků našeho odboru dovolenou. I přesto jsme 

na nás kladené úkoly a požadavky bez problémů zvládli. Byla dokončena třetí seč 
zeleně jak z naší strany, tak seč prováděná dodavatelskou fi rmou. Poslední seč bude 
prováděna v měsíci září. Souběžně probíhalo odplevelování lokalit okolo základní 
školy, kostela a náměstí, zároveň i postřik proti plevelu ve městě. Práce tohoto cha-
rakteru budou pokračovat i v následujícím měsíci. 

Pracovníci veřejné služby provedli obnovu inventáře okolo budov pečovatelské 
služby. 

Pokračují stavební práce na opravách místních komunikací v Dolní Jablonné, zho-
tovitelem je společnost COLAS CZ. V rámci této investiční akce jsme provedli část 
zemního vedení veřejného osvětlení na dotčené komunikaci, která má procházet 
rekonstrukcí. Veřejné osvětlení jako celek bude řešeno (propojení) v rámci investiční 
akce Infrastruktura pro 4 RD Dolní Jablonná. Proběhlo předání staveniště na opra-
vu místních komunikací v obci Dobrá, Keřkov a Utín. Zhotovitelem je na základě 
výběrového řízení společnost M – SILNICE, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod. 
Na místním hřbitově byla nahlášena porucha vedení trasy kanalizace od budovy 
márnice. V součinnosti s fi rmou jsme závadu velmi rychle odstranili. Byly nahlášeny 
poruchy veřejného osvětlení v  ulici Ronovská, Jiráskova, na  Bechyňově náměstí 
a v Keřkově, které byly odstraněny. 

Z oblasti bytového hospodářství – byl přidělen byt v domě č. p. 40 na Bechyňově 
náměstí, který bude k pronájmu od měsíce září. V současné době není volný žádný 
městský byt a ani byt v domě s pečovatelskou službou. 

Ing. Ludmila Benešová
vedoucí OSÚ

Pečovatelská služba Přibyslav
V průběhu měsíce srpna probíhala činnost pečovatelské služby bez problémů, 

v ojedinělých případech byl provoz narušen mimořádnými situacemi, které musely 
být okamžitě řešeny ve spolupráci s RZP. 

I  přes čerpání dovolených jsme provozní dobu Pečovatelské služby Přibyslav 
omezili pouze v ojedinělých případech, a to zrušením odpolední směny v daný den. 
V tyto dny byla provozní doba Pečovatelské služby Přibyslav upravena od 6.30 – 
15.00 hodin a  odpolední směna byla nahrazena pohotovostí. Ovšem i  přes tuto 
skutečnost jsme poskytovali veškerou nasmlouvanou péči a služby – včetně odpo-
ledních pochůzek k jednotlivým uživatelům. Pouze méně akutní případy např. úklidy 
u klientů apod. byly přesunuty na následující den. 

V první polovině srpna posílila kolektiv pečovatelské služby Iveta Součková, stu-
dentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, která zde vykonávala odbornou praxi. 
Náplní její práce byla zejména výpomoc pečovatelkám s vyřizováním jednoduchých 
nákupů a pochůzek ve městě, s donáškou nákupů do domácnosti klientů, s rozvo-
zem či donáškou oběda, s běžným úklidem a údržbou domácností klientů, s mytím 
a kompletováním termojídlonosičů, s úklidem ve Středisku pečovatelské služby a se 
spisovou dokumentací. Chtěla bych jí za sebe i celý kolektiv pečovatelek poděkovat 
za zodpovědný přístup, se kterým přistupovala k plnění povinností a za její ochotu, 
trpělivost a vstřícnost při řešení problémů.

V  sobotu 24. září bych ráda všechny pozvala do DPS, kde se bude konat ve spole-

čenské místnosti Střediska pečovatelské služby od 9:00 hodin ve spolupráci s místní 
římskokatolickou farností mše svatá.

Dále také proběhne závěrem měsíce září ( jako vždy poslední pátek v  měsíci 
od 15.00 do 16.00 hodin) ve společenské místnosti Střediska pečovatelské služby 
pravidelný monitoring krevního tlaku, glykemického indexu a Body Mass Indexu. 
Tímto bych chtěla poděkovat místní skupině ČČK za organizaci této pravidelné akce 
a všechny pozvat na bezplatné vyšetření. 

Martina Veselá, DiS.
vedoucí PS

Odbor výstavby a životního prostředí
Upozornění vlastníkům pozemků – povinnost starat se o zeleň

V minulých měsících se vyskytlo několik stížností na neudržované a zaplevelené 
plochy. Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na povinnost sekat trávu a ple-
vele. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči zakotvuje povinnost zjišťovat 
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla 
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohro-
žení zdraví lidí nebo zvířat. Je třeba si uvědomit, že v době květu jsou trávy, plevele 
a luční květiny jedním z hlavních spouštěčů alergií.

Dalším problémem jsou dřeviny rostoucí v  blízkosti hranice pozemků. Přede-
vším z hlediska bezpečnosti je nutné pravidelně odstraňovat větve stromů a keřů 
zasahující ze soukromých pozemků do městských chodníků, místních a účelových 
komunikací, případně zastiňující dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení 
a bránící plynulému průjezdu vozidel větších rozměrů.

Komplexní pozemkové úpravy Hřiště
Dne 10. 8. 2016 proběhlo v  místní části Hřiště závěrečné jednání týkající se 

komplexních pozemkových úprav. Na  tomto jednání zástupci pobočky Státního 
pozemkového úřadu zhodnotili výsledky pozemkových úprav a seznámili účastníky 
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Zpracováním návrhu komplexních pozem-
kových úprav došlo k výraznému snížení počtu vlastnických parcel z 544 na 400 
a z důvodu vypořádání podílového spoluvlastnictví ke snížení listů vlastnických z 96 
na 85. Všem vlastníkům děkujeme za vstřícný a věcný přístup při jednáních. 

Ing. Martin Firla, 
vedoucí OVŽP

Odbor hospodářsko-správní
Rozpočet města

Rozpočtové příjmy města jsou ke dni 31. 7. 2016 po rozpočtovém opatření č. 4 
ve výši 76 018 274,20 Kč a výdaje ve výši 85 356 145,73 Kč.

Plnění rozpočtu města k 31. 7. 2016 je následující:
Daňové příjmy činí 41 308 381,15 Kč, tj. 69,12 % rozpočtovaných daňových pří-

jmů. Nedaňové příjmy jsou ve výši 2 671 923,37 Kč, kapitálové příjmy 260 178 Kč 
a přijaté transfery 3 771 031,64 Kč. Příjmy celkem ve výši 48 011 514,16 Kč tvoří 
63,16 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje k  tomuto datu činí 21  266  661,29 Kč, kapitálové výdaje pak 
1  692  141,45 Kč. Celkové výdaje jsou ve  výši 22  958  802,74 Kč, což je 26,90 % 
schválených výdajů na letošní rok. 

Ing. Zdeňka Teclová
vedoucí OHS

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘIBYSLAV

Od 1. října letošního roku nabude účinnosti novela zákona č. 200/1999 Sb., zákon 
o přestupcích. Na základě § 47 odst. 6 tohoto zákona může obec obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské 
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu (22:00 – 06:00 hod) vymezena 
dobou kratší nebo žádnou.

Z  výše uvedeného vyplývá, že akce s  hudební produkcí konané ve  venkovním 
prostoru po 22. hodině budou muset být uvedeny v  této vyhlášce, jinak se jejich 
organizátoři dopustí přestupku – rušení nočního klidu. Žádáme proto vedoucí or-
ganizací, které pořádají taneční zábavy ve  venkovním prostoru, aby kontaktovali 
tajemníka MÚ za účelem projednání dalšího postupu v této věci. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Dodržování nočního klidu
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V říjnu 2016 se začne rodit terapeutická skupina pro osoby, které se potýkají 
se závislostí. Její smysl vysvětluje adiktoložka Adiktologické ambulance Spektrum, 
Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová: „Jedná se o efektivní nástroj, který využívá k tera-
peutickým účelům skupinovou dynamiku, tzn. vztahy a interakce mezi členy skupiny 
a  tím nabízí prožití širší sociální a  vztahové roviny než terapie individuální.“ Její 
zaměření je velmi široké a zahrnuje v podstatě všechny možné závislosti: „Počítáme 
s tím, že možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alko-
holu, tak i  automatech, lécích, nelegálních návykových látkách nebo i  hrách 
a sociálních sítích.“

Účast na skupině bude bezplatná. Skupina je plánována přibližně na 12 měsíců 
a předpokládá se setkávání 1x týdně na 90 minut. Přesný čas a den setkávání bude 
stanoven po vstupních rozhovorech se zájemci.

Adiktoložka Svobodová vysvětluje, v  čem může být skupina pro člověka pří-
nosná: „Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že terapeutická 
skupina přirozeně podporuje pozitivní změny, které se člověku nedaří samostatně 
realizovat. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých, může 
člověk získat naději k  řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra 
skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá 
trápení a usnadňuje hledání funkčního řešení životních obtíží.“

Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk nad 18 let, abstinence a chuť na sobě 
pracovat za podpory odborníků. Účelem je udržení si abstinence a získání náhledu 
na svá trápení. „Zájemce o účast ve skupině by měl do 30. září 2016 kontaktovat 
Veroniku Svobodovou na telefonu 731 653 585 či e-mailu veronika.svobodová@
kolping.cz. Následně proběhne osobní setkání, kde by se vzájemně vyjasnila oče-
kávání a možnosti spolupráce“, upřesňuje podrobnosti vedoucí Adiktologické am-
bulance Mgr. Josef Soukal. Aktivita byla podpořena v rámci projektu Mozaika, který 
je fi nancován z operačního programu Zaměstnanost.

Vznik této nové skupinové formy práce navazuje na více než 20 letou práci Kol-
pingova díla České republiky v oblasti závislostí. Před bezmála dvěma roky vznikla 
Adiktologická ambulance Spektrum, kde se klient setkává s adiktologem individuál-
ně a pracují na jeho obtížích se závislostí. Dále je možnost využívat rodinné terapie. 
A nyní se nabídka rozšiřuje o skupinovou práci. 

Kontakt:
Mgr. Josef Soukal
Vedoucí Adiktologické ambulance, 
Žižkova 16, 
591 01 Žďár nad Sázavou
608 816 721

Adiktologická ambulance Spektrum je nestátní zdravotnické zařízení vzniklé v roce 
2014. Odborník – adiktolog pracuje ambulantní formou s uživateli drog, lidmi závis-
lými na automatech, tabáku, alkoholu. Nabízí konzultace i rodinným příslušníkům 
a blízkým těch, kdo se s nějakou závislostí potýkají.

Nová služba pro ty, kteří se potýkají 
s alkoholem, léky, závislostí

Rozmístění kontejnerů ve městě
Č. Stanoviště Den Datum
1 Ronovská Pondělí 29. 8. 12. 9. 26. 9.
2 Bezručova Úterý 30. 8. 13. 9. 27. 9.
3 Hesovská Středa 31. 8. 14. 9. 28. 9.
4 Pecháčkova I Čtvrtek 1. 9. 15. 9. 29. 9.
5 Zahrádky u ACA Pátek 2. 9. 16. 9. 30. 9.
6 Cihlářská Pondělí 5. 9. 19. 9.
7 Jiráskova Úterý 6. 9. 20. 9.
8 Vyšehrad Středa 7. 9. 21. 9.
9 Prokopova Čtvrtek 8. 9. 22. 9.

10 Na Vyhlídce Pátek 9. 9. 23. 9.
11 Tržiště Pondělí 29. 8. 12. 9. 26. 9.
12 Pecháčkova II Úterý 30. 8. 13. 9. 27. 9.
13 Nezvalova Středa 31. 8. 14. 9. 28. 9.
14 Bezpalcova Čtvrtek 1. 9. 15. 9. 29. 9.
15 Zahrádky Amerika Pátek 2. 9. 16. 9. 30. 9.
16 Seifertova Pondělí 5. 9. 19. 9.
17 Česká Úterý 6. 9. 20. 9.
18 U Barevny Středa 7. 9. 21. 9.
19 Zahradní Čtvrtek 8. 9. 22. 9.
20 Zahrádky Letiště Pátek 9. 9. 23. 9.

Stabilní stanoviště:
Niklfeldova, Gen. Luži, Příkopy, Ronovská, Nerudova, Žižkova

Prosíme občany o obezřetnost při umísťování bioodpadu do kontejneru z důvodu 
silničního provozu. Dále žádáme občany, aby stanoviště udržovali v čistotě, a pří-
padné odpady, roztroušené kolem kontejnerů, si po sobě uklidili.

Rozmístění kontejnerů v místních částech
Místo přistavení Datum přistavení
Hřiště 2. 9. - 4. 9. 12. 9. - 15. 9. 23. 9. - 25. 9.
Keřkov 5. 9. - 8. 9. 16. 9. - 18. 9. 26. 9. - 29. 9.
Dobrá 29. 8. - 1. 9. 9. 9. - 11. 9. 19. 9. - 22. 9. 30.9. - 2. 10.
Česká Jablonná 2. 9. - 4. 9. 12. 9. - 15. 9. 23. 9. - 25. 9.
Uhry 2. 9. - 4. 9. 16. 9. - 18. 9. 30. 9.  - 2. 10.

V Dolní Jablonné, Poříčí, Utíně  a Dvorku bude kontejner na bioodpad umístěn 
stabilně a bude vyvážen. 

V ostatních místních částech a osadách bude kontejner na bioodpad umístěn dle 
následujícího časového rozpisu. Dle naplněnosti bude případné další rozmístění 
upraveno.

Ing. Martin Firla, OVŽP

Rozmístění kontejnerů na bioodpad 
v září 2016

•  od 11.10.2016 dojde k drobným změnám 
v balíčcích programové nabídky

•  analogové programy budou částečně 
nahrazeny formátem DVB-T (pozemní signál)

•  podrobné informace o změnách budou 
uveřejněny v říjnovém vydání Přibyslavského 
občasníku

•  cílem změn je zlepšení kvality poskytovaných 
služeb

UPOZORNĚNÍ 
pro uživatele kabelové televize
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Vyhláška č 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb stanovuje podmínky, za kterých mohou být na chodní-
cích umísťovány stavby pro reklamu, informační a reklamní zařízení, předzahrádky 
restaurací, prodejní stánky, venkovní pulty a obdobné konstrukce. Tato zařízení musí 
respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru. 
Jedná se především o průchozí prostor pro chodce s omezenou schopností orienta-
ce - osoby se zrakovým postižením. 

Tyto osoby se ve venkovním prostoru pohybují především pomocí tzv. vodící linie, 
kterou tvoří v našem městě především stěny domů. Šířka průchozího prostoru bez 
překážek by měla být podle výše uvedené vyhlášky 150 cm.
Žádáme proto živnostníky, kteří mají na chodnících u stěn domů umístěny před-
zahrádky, prodejní pulty či reklamní cedule, aby je umístili pokud možno co nejdál 
od stěn domů tak, aby byl zachován dostatečný průchozí prostor. 

Ing. Josef Moštěk
tajemník MÚ Přibyslav

Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme dne 10. 9. 2016 k  návštěvě Mlékárenského 
dne v Přibyslavi. V letošním jubilejním 25. ročníku nás čeká mnoho novinek. Počet 
zúčastněných mlékáren vzrostl na 23, a tak jsme byli nuceni vystavovatele rozdělit 
a přesunout část výstavních prostor do farní stodoly. Mléčné výrobky můžete ochut-
nat zdarma v radničním sklepení a nově i ve farní stodole. Další novinkou je i výstava 
mléčných výrobků s ochutnávkou ve Starém špitále pro návštěvníky za nízké vstup-
né. Mlékárny Polná, Moravia Lacto a Savencia – Pribina, tradiční účastníci Mléká-
renského dne v Přibyslavi, zde představí široký sortiment svých výrobků. Tyto fi rmy 
se též samozřejmě budou ještě prezentovat v radničním sklepení nebo farní stodole, 
kde je vstup zdarma. Rozšířením výstavních prostor očekáváme, že by mohlo dojít 
i ke snížení front do těchto objektů a zkrácení doby čekání. Divácká soutěž Přibyslav-
ský krajáč bude probíhat v radničním sklepení i ve farní stodole. Po pěti letech opět 
do Přibyslavi zavítá u návštěvníků oblíbená společnost Bel Sýry Česko z Želetavy. 
Na náměstí bude probíhat tradiční prodej, kdy je mnohdy možné nakoupit mléčné 
výrobky s výraznou slevou. V dopoledním programu na náměstí vystoupí skupiny 
VLTAVA a Nezmaři. Přijďte ochutnat a nakoupit mléčné výrobky a podpořit jejich 
výrobce. Oslavte společně s námi 25 let trvání této ojedinělé celorepublikové akce. 

Vítězové jednotlivých kategorií v roce 2015
(z celkem 50 soutěžních výrobků)

1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 
1. Milko Řecký jogurt 4% – Polabské mlékárny a. s., Poděbrady
2. Jogurtové mléko ochucené višeň – BIOFARMA DoRa s. r. o., Ratibořice
3. Myška ovčí kyška – Statek Horní Dvorce s. r. o.

2. čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky 
(včetně tavených sýrů), deserty 

1. Tavený sýr s tvarůžky - krémový – Tavírna sýrů Salix s. r. o., Bečváry
2. Roztíratelné máslo – Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o.
3. Choceňský Nuty 150 g – Choceňská mlékárna, s. r. o.

3. přírodní sýry zrající 
1. Herold 48 % - Moravia Lacto a. s., Jihlava
2. Ovčí gouda – Statek Horní Dvorce s. r. o.
3. Jaroměřický strouhaný sýr MIX 45 % 150 g – Jaroměřická mlékárna, a. s.

4. kozí a bílé sýry, speciality 
1. Pribináček Tyčinka třešňová 30 g – PRIBINA- TPK, spol. s r. o.
2. Lučina pro děti 80 g - PRIBINA- TPK, spol. s r. o.
3. Milko žervé s kozím tvarohem – Polabské mlékárny a. s., Poděbrady

Jana Krejčová
OVŽP

25. ročník Mlékárenského dne v Při-
byslavi, radniční sklepení, farní stodola, 
starý špitál

Umožnění pohybu osob se zrakovým 
postižením

 139/2016 Rada města Přibyslav bere na  vědomí Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola Přibyslav za I. pololetí 2016.
Termín: 04. 08. 2016
Zajistí: Mgr. Adam Petr
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

140/2016 Rada města Přibyslav souhlasí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů s převodem fi nančních prostředků 
z rezervního fondu příspěvkové organizace KZM Přibyslav, Bechyňovo náměs-
tí 45, 582 22 Přibyslav, IČO 711 69 113 ve výši 74.280 Kč do fondu investic, ze 
kterého budou čerpány fi nanční prostředky na úhradu faktury za kompletní 
výměnu dveří nouzového východu z hlavního sálu Kulturního domu Přibyslav, 
Husova 555, 582 22 Přibyslav.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Valnerová Zdeňka 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

141/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 5 v nástavbě bytového domu 
Přibyslav, Tržiště 241, určeného podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o po-
užití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ke krytí části nákladů spoje-
ných s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, paní (z důvodu ochrany 
osobních dat byly údaje odstraněny) Přibyslav na dobu určitou od 1. 9. 2016 
do 31. 8. 2018. Výše měsíčního nájemného bude stanovena na 30 Kč za 1 m2.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

142/2016 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad čp. 271, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělávacím 
centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 16. 9. do 27. 9. 2016. 
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

143/2016 Rada města Přibyslav schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor bu-
dovy Starého špitálu, Vyšehrad čp. 271, Přibyslav mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a  Kulturně vzdělávacím 
centrem Harmonie, Tyršova 736, 582 22 Přibyslav, IČO 26614774. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 25. 11. do 28. 11. 2016. 
Termín: 30. 11. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

144/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání ze dne 28. 8. 2014 uzavřené s (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny), kterým se prodlužuje doba trvání smlou-
vy a to od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a  upravuje výše nájemného na částku 
2.000 Kč měsíčně. 
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

145/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání ze dne 30. 6. 2016 uzavřené s (z důvodu ochrany osob-
ních dat byly údaje odstraněny) Přibyslav, kterým se upravuje výměra prona-
jatých prostor a výše měsíčního nájemného. 
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

146/2016 Rada města Přibyslav schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě na adrese Ronov 
nad Sázavou 25, Přibyslav paní (z důvodu ochrany osobních dat byly údaje 
odstraněny) Přibyslav, dle nejvyšší nabídkové ceny. Výše smluvního nájemné-
ho činí 71 Kč za 1 m2 plochy měsíčně s možností navýšení ceny nájmu o míru 
infl ace vyhlášené ČSÚ. Nájemní smlouva bude uzavřena na  dobu určitou 
od 5. 8. 2016 do 31. 7. 2018. 
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

147/2016 Rada města Přibyslav rozhoduje přidělit byt č. 9 s  fi nanční spoluúčastí o veli-
kosti 2+1 v bytovém domě Přibyslav, Nerudova 664 od 1. 9. 2016 paní (z důvo-
du ochrany osobních dat byly údaje odstraněny) Přibyslav. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Bc. Srbová Hana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

148/2016 Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2012987/VB/1, Keřkov, Město Přibyslav, 4 RD, ZTV, knn  
k  tíži pozemků ve  vlastnictví města Přibyslav parc. č.  505/7, 505/6, 505/4, 
246/166, 246/63, 246/35 a 223/4 v k. ú. Dobrá mezi městem Přibyslav, Be-
chyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00268097 a společností ČEZ Distri-
buce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, 
spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční 
soustavy, provádět její úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, v rozsahu dle geometrického 
plánu číslo 340-734/2015. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 
je ve výši 28.560 Kč + DPH v zákonné výši. 
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení Rady města Přibyslav ze dne 03.  08. 2016
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V měsíci srpnu bylo v Přibyslavi uvedeno do provozu zrekonstruované dopravní 
hřiště v Ronovské ulici, jehož součástí je také workoutové hřiště. 

Workout je typ sportovní aktivity, která zahrnuje různé cviky na nářadí, umístě-
ném na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, 
horizontálních žebřících a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). 
Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří 
se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční (street) 
sportovci atd. Tento sport se do střední a západní Evropy rozšířil počátkem 21. sto-
letí z východu (Rusko, Ukrajina) a ze západu (USA).

Město Přibyslav pořídilo workoutové hřiště za dotační podpory Kraje Vysočina 
(51.782 Kč) a Nadačního fondu zdravého životního stylu (43.278 Kč). Celkové fi -
nanční náklady města na výstavbu tohoto hřiště činí po odečtení obou příspěvků 
121.645 Kč. Dodavatelem hřiště byla společnost COLMEX s. r. o.

Věříme, že výstavba tohoto zařízení přivede k pravidelnému sportování hlavně 
příslušníky mladé generace.

Ing. Josef Moštěk
 tajemník MÚ Přibyslav

NOVÉ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
V PŘIBYSLAVI

149/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 3. 
2016 uzavřené mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přiby-
slav, IČO 00268097 a panem(z důvodu ochrany osobních dat byly údaje od-
straněny)  Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku parc. č. 1657/2 v k. ú. 
Přibyslav o celkové výměře 14 m2.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

150/2016 Rada města Přibyslav schvaluje seznam místních a pomístních názvů v k. ú. 
Česká Jablonná.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

151/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení na  výměnu kotle 
a výměnu rozvodů vytápění, včetně topných těles v bytovém domě čp. 25, 
Ronov nad Sázavou, dle „Pravidel Rady města Přibyslav pro zadávání veřej-
ných zakázek“.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

152/2016 Rada města Přibyslav schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě nájemní ze dne 
28. 4. 2011 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a  Lesním druž-
stvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, IČO 64259773.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Krejčová Jana
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

153/2016 Rada města Přibyslav schvaluje na návrh Komise sociální a  zdravotní Rady 
města Přibyslav přiznání dotace paní (z důvodu ochrany osobních dat byly 
údaje odstraněny) Přibyslav ve výši 10.000 Kč. Dotace je určena na uhrazení 
nedoplatku elektrické energie společnosti ČEZ
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Veselá Martina Dis.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

154/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s umístěním sídla Základní odborové organi-
zace Odborového svazu státních orgánů a  organizací při Městském úřadu 
Přibyslav na adrese Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

155/2016 Rada města Přibyslav schvaluje realizaci nabídky č.  SELF/2016/115/IPv2 
od  společnosti itself s.  r.  o., Pálavské náměstí 4343/11, 628  00 Brno, IČO 
18826016.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Koudela Jiří 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

156/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro investiční akci 
„Pod farou - kácení a řez stromů“ v souladu s Pravidly Rady města Přibyslav 
pro zadávání veřejných zakázek.
Termín: 15. 08. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

157/2016 Rada města Přibyslav schvaluje vyhlásit výběrové řízení pro investiční akci 
„Pod farou - sadové úpravy“ v souladu s Pravidly Rady města Přibyslav pro 
zadávání veřejných zakázek.
Termín: 15. 08. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

158/2016 Rada města Přibyslav souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci „Vyho-
tovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků v lokalitě Pod Osivou“. 
Výzva k  podání nabídky bude odeslána minimálně 3 dodavatelům a  bude 
zveřejněna na ofi ciálních webových stránkách města.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Ing. Firla Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

159/2016 Rada města Přibyslav schvaluje dodatek č.  1 ke  smlouvě o  dílo č.  093/
GAIR/2016 mezi městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, 
IČO 00268097 a společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/2014, 150 00 
Praha 5, IČO 60838744.
Termín: 31. 08. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

160/2016 Rada města Přibyslav na  základě výběrového řízení vyhlášeného usnese-
ním Rady města Přibyslav č.  119/2016 ze dne 1. 6. 2016 schvaluje vybrat 
jako dodavatele pro akci „Oprava komunikací v  místních částech Dobrá, 
Keřkov a  Utín“ společnost M - SILNICE, Husova 1697, 530  03 Pardubice, 
IČO 42196868, oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim 
provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod. Cena díla je 
520.280,63 Kč včetně DPH. Rada města Přibyslav schvaluje uzavřít Smlouvu 
o dílo mezi objednavatelem městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 
Přibyslav, IČO 00268097 a  zhotovitelem společností M - SILNICE, Husova 
1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, oblastní závod STŘED, Za Pivova-
rem 611, 537  01 Chrudim, provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580  01 
Havlíčkův Brod.
Termín: 31. 10. 2016
Zajistí: Ing. Benešová Ludmila
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

161/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s použitím 70 m2 žulových dlažebních kostek 
ve vlastnictví města Přibyslav na okapový chodníček podél kostela Narození 
sv. Jana Křtitele na parcele č. 123 v k. ú. Přibyslav. Dlažební kostky zůstávají 
majetkem města Přibyslav.
Termín: 31. 12. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

162/2016 Rada města Přibyslav pověřuje starostu města Přibyslav oceňováním význam-
ných životních událostí občanů města (§ 36a zák. č. 128/2000 Sb.).
Termín: 04. 08. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

163/2016 Rada města Přibyslav souhlasí s poskytnutím slevy ze vstupného na koupališ-
tě pro účastníky příměstského tábora místní organizace Českého červeného 
kříže, jako organizaci dlouhodobě spolupracující se složkami města. Cena 
po slevě je 10 Kč za osobu.
Termín: 30. 09. 2016
Zajistí: Kamarád Martin
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

164/2016 Rada města Přibyslav schvaluje program 16. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Přibyslav dne 31. 8. 2016.
Termín: 04. 08. 2016
Zajistí: Ing. Moštěk Josef
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, 0 proti, 0 zdržel se

Martin Kamarád, starosta  Michael Omes, místostarosta

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. do 12.00 hod.
(předpokládaný termín distribuce 30. 9. 2016)
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Elektronická evidence tržeb

Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby 
v hotovosti.

Začínáme od 1. prosince!

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například 
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. 
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby

1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod

1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)

1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz

Ztráty a nálezy – rok 2016
2016 NÁLEZ DATUM MÍSTO

1. 1 ks klíč od auta + 6 ks klíčů 17. 2. 2016 u Zverimixu u Huberta

2. malý náhubek pro psa 9. 3. 2016 u cukrárny Fontána

3. 1 ks klíč Euro Locks 14. 3. 2016 u autobusové zastávky

4. dálkový otevírač na vrata 
Lomax 29. 3. 2016 v ulici Ludmilova

5. klíč od auta Kia 7. 4. 2016 před školkou v Přibyslavi 

6. fi nanční hotovost 11. 4. 2016 u kostela

7. 2 ks klíčů 11. 5. 2016 necháno na podatelně MěÚ

8. 2 ks klíčků 20. 5. 2016 hračkárna p. Vokurky

9. sluchátka 23. 5. 2016 ulice Vyšehrad

10. 1 ks klíč s kroužkem FAB 25. 5. 2016 prodejna COOP Přibyslav

11. 1 ks klíč s žetonem do košíku 30. 5. 2016 náměstí v Přibyslavi

12. dioptrické brýle se šňůrkou 1. 6. 2016 na chodníku u plakátovací plochy 

13. 5 ks klíčů 6. 6. 2016 Kostelní ulice

14. fi nanční hotovost 9. 6. 2016 náměstí v Přibyslavi

15. svazek klíčků se šňůrkou 10. 6. 2016 u oválu u sportovní haly

16. 1 ks klíč na kroužku 16. 6. 2016 na chodníku u Galerie Janáček

17. peněženka 22. 6. 2016 u cukrárny Fontána

18. sluneční brýle 4. 8. 2016 cyklostezka

19. svazek klíčů 5. 8. 2016 u autobusového nádraží na trávě

Celkový přehled ztrát a nálezů naleznete na stránkách www.pribyslav.cz, v Hlavním 
menu Městský úřad je záložka Ztráty a nálezy za roky 2014, 2015 a 2016.

J. Škaredová

Přibyslav se připojila k projektu „Malované mapy – Havlíčkobrodsko“, jehož výstu-
pem jsou tištěné mapy, venkovní mapy umístěné ve stojanech a interaktivní mapa 
na webových stránkách. Stojan s venkovní mapou bude umístěn poblíž nádražní 
budovy.

Interaktivní mapu najdete na  odkaze: http://www.malovane-mapy.cz/mapy/
havlickobrodsko.html

Michael Omes
místostarosta města

MALOVANÉ MAPY
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V pondělí 5. září proběhne zahájení nového školního roku.

Pro 65 dětí to bude poprvé. Jsou to děti, které se toho dne vypraví hned ráno 
do  hudebny Základní školy Přibyslav, kde budou uvítány v  novém školním roce 
panem starostou Martinem Kamarádem, náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Libo-
rem Jouklem, ředitelem základní školy Petrem Adamem a jejich třídními učitelkami, 
paní Marcelou Kasalovou, Ivou Megelovou a Kateřinou Šustáčkovou. Přejeme jim, 
aby se do školy vždy těšily a měly ve svých třídách radostnou atmosféru.

Pro 49 žákyň a  žáků to bude naopak naposledy, kdy se počátkem září vydají 
do základní školy. Jsou to žákyně a žáci obou devátých tříd. Doufejme, že si tento 
školní rok užijí a že se jim podaří dostatečně se připravit na jeden z největších kroků 
v životě, odchod ze základní školy na školu střední.

V  letošním roce navštěvuje Základní školu Přibyslav celkem 511 žáků a  žá-
kyň. Všechny děti jsou rozděleny do 24 tříd, přičemž jich je 14 na prvním stupni 
(ve  čtyřech ročnících máme po  3 třídách v  ročníku), 9 na  stupni druhém (šestý 
ročník je o třech třídách) a jedna speciální třída.

Přejeme všem žáčkům, jejich rodičům i zaměstnancům naší školy, aby tento školní 
rok proběhl bez komplikací a ke spokojenosti všech.

Petr Adam

Nový školní rok začíná 

Všeobecná pohybová příprava dětí od 4 do 9 let
Základní škola Přibyslav se od září 2016 zapojí do projektu „Děti na startu“. Po-

hybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku  je zaměřená na rozvoj 
základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Děti se naučí 
hravou formou ovládat své tělo, skákat, běhat, padat, chytat a házet míč, ale i třeba 
udělat kotoul – základy pohybových her, atletiky, gymnastiky a míčových her. Tyto 
dovednosti pak mohou být základem pro jakoukoliv pohybovou aktivitu či sportovní 
činnost. Hlavně však děti získají pozitivní vztah k aktivnímu pohybu a sportu.

Hodiny budou probíhat 1x týdně 60 minut (září - červen), v tělocvičně ZŠ Přibyslav.
Informace na www.zspribyslav.cz
Přihlášky na email: detinastartupribyslav@seznam.cz

Za tým lektorů 
Jana Tušlová

Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový 
zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje. Orientace na  výkon pak 
rozděluje děti na “lepší a horší”, což vede k vyloučení pohybově méně nadaných či 
jinak znevýhodněných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu a nega-
tivně ovlivňuje jejich budoucí vztah ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu 
a sportu. Máte také pocit, že děti tráví mnoho času u počítače nebo nemají zájem 
o sportování? Přidejte se k nám….

Od středy 10. 8. do pátku 12. 8. uspořádali trenéři oddílu volejbalové soustře-
dění v Přibyslavi. Jednalo se o první ročník, kterého se zúčastnilo celkem 15 hráčů 
a 4 trenéři.

Každý den absolvovaly děti 3 tréninky fyzické a herní přípravy a 1 trénink s volej-
balovým turnajem dětí a trenérů. Trénovalo se v tělocvičně, sportovní hale a na an-
tukových kurtech. 

V pátek bylo soustředění ukončeno závěrečným turnajem s trenéry na kurtech se 
společným opékáním buřtů s rodiči.

Soustředění splnilo účel po stránce kondiční i herní. Jako památku na 1. ročník si 
všichni hráči odnesli triko se svým jménem a nějaké drobnosti. Ale především řadu 
zkušeností a zážitků. Některé hráčky starších žákyň se v sobotu s trenéry zúčastnily 
volejbalového turnaje v  Dlouhé Vsi, kde společně vybojovali nádherné 4. místo 
z deseti zúčastněných družstev složených ze „zkušených“ volejbalistů.

za trenéry 
Marcela Kasalová

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
ODDÍLU ZŠ PŘIBYSLAV
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nocturno

Jelen
bratranci Veverkové

&

start 14 hodin / farní zahrada

15 hodin

16 hodin

& só17 hodin

18.30 hodin

8 a 9.30 hodin

vstupné dobrovolné

OHS

Září 
v naší farnosti

UPOZORNĚNÍ
Z ekonomických důvodů dochází od 1. září 2016 na přibyslavské římskokatolic-
ké faře ke zrušení pevné linky. V případě potřeby proto, prosím, volejte na číslo 
736 513 352 (toto číslo nahrazuje pevnou linku).

Návštěvy nemocných
P. Pavel Sandtner – 2. 9. a 9. 9. město; 16. 9. DPS a okolí
P. Antonín Pavlas – 2. 9.; 9. 9.; 23. 9. DPS a okolí
pátek 2. 9. – Schůze pastorační a ekonomické rady farnosti
sobota 3. 9.
od 18:00 do 20:00 – Adorace
neděle 4. 9. v 9:30 –  Mše svatá na začátek školního roku 

(žehnání školních pomůcek)
 – Odpoledne na farním dvoře
 – Pouť v Olešence
neděle 11. 9. v 9:30 – Mše svatá na náměstí v rámci Přibyslavských slavností
sobota 17. 9. – Diecézní pouť k Svatému roku milosrdenství Králíky
 – Setkání katechetů
                        v 18:00 – Setkání mládeže na faře
neděle 18. 9. v 15:30 – Odpolední káva na faře - Jaká byla dovolená?!
čtvrtek 22. 9. – po mši svaté biblická hodina na faře
sobota 24. 9. v 9:00 – Mše svatá v DPS
                    ve 14:00 – Zahájení přehlídky Přibyslavské nocturno
neděle 25. 9. – Pouť ve Stříbrných Horách
                         v 9:30 – Nedělní mše svatá s kázáním pro děti

Na tento měsíc je plánováno setkání ministrantů. V době uzávěrky Přibyslavského 
občasníku není známo přesné datum jeho konání. Sledujte proto naše webové strán-
ky nebo vývěsky u kostela, kde budete o této akci včas informováni.

Mgr. P. Pavel Sandtner
administrátor farnosti Přibyslav

 
KVC Harmonie pořádá 

BURZU PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI 

 

KDE:            Starý špitál v Přibyslavi 
PRODEJ:     Čtvrtek  22.9. 2016          od 15.00  - 18.00 hod 
                    Pátek     23.9. 2016          od   9.00  - 12.00 hod 
 
PŘÍJEM VĚCÍ:                 Pondělí 19.9. 2016   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 18.00 hod 
VÝDEJ TRŽEB A VĚCÍ:    Pondělí 26.9. 2016   od  9.00 – 11.00 hod     15.00 – 17.00 hod 
 
Přijímáme:                                              Nepřijímáme:  
 - vyprané použitelné oblečení           - plyšové hračky 
 - vyčištěné boty             - ponožky a spodní prádlo 
 - povlečení, polštáře a peřinky                           - špinavé, poškozené oblečení  
 - hračky, knížky                                               - nefunkční věci               
 - postýlky, židličky, chůvičky                              - velmi obnošené oblečení 
 - sportovní vybavení                                         - věci označené papírovými nálepkami a                       
 - kočárky, autosedačky, odrážedla                        izolepou  
 - těhotenské oblečení….    
 
Chcete prodat dětské zboží?     
-  volejte na tel. číslo 773 113 339 nebo pište na e-mail  kvc.harmonie@seznam.cz pro 
přidělení značky a seznam formuláře 
-  formulář seznamu si můžete též vyzvednout  na podatelně MÚ v Přibyslavi       
- věci k prodeji musí být jednotlivě označeny nálepkami podle vzoru s přidělenou značkou, 
pořadovým číslem a cenou, každou nálepku vyhotovte 2x, jednu umístěte na viditelné místo a 
druhou, kontrolní, prosíme, nalepte na spodní část rubu oblečení !! 
- nálepku na oblečení důkladně přilepte – pouze zdravotní náplastí ! 
- komplety sešpendlit (např. pyžama, soupravy…) 
 

            …Správné označení může omezit ztrátu nebo krádež prodané věci… 
 

- s věcmi je nutné odevzdat formulář - seznam všech jednotlivě rozepsaných kusů podle 
pořadových čísel s cenami A PODROBNÝM POPISEM DANÉ VĚCI (velikost, barva, obrázek….) 
- max. počet oblečení je 80 ks  
- vyhrazujeme si právo odmítnout věci, které jsou podle našich zkušeností neprodejné 
- za organizaci prodeje Vás požádáme o 15% z ceny prodaného zboží 
- neprodané věci můžete darovat do Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě a 
do Nemocnice Havlíčkův Brod, kam budou po ukončení burzy KVC Harmonií předány 
 
 

 
 

Z kapacitních a provozních 
důvodu omezujeme počet 
prodávajících zákaznic.  
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Vážení a milí čtenáři,
v prvních dvou srpnových týdnech se konaly dva turnusy 

našeho letního příměstského tábora. První turnus pro menší děti 
od 1. do 5. 8. a druhý turnus pro větší děti od 8. do 12. 8. Rádi bychom se s vámi 
tedy podělili o naše zážitky.

I. turnus – kategorie dětí ve věku 6 až 10 let
Na I. turnus nastoupilo celkem 30 dětí. Začali jsme samozřejmě seznamovacími 

hrami a potom odstartovali celotáborovou hru s názvem Byl jednou jeden život. Děti 
byly rozděleny do pěti týmů, které v průběhu tábora mezi sebou soutěžily a sbíraly 
buňky, za které na konci mohly získat dílky do skládačky s nápovědou pro závěrečné 
hledání odznaků. V  týmech spolupracovali předškoláci se školáky a  navzájem si 
pomáhali. Během tábora každý tým čekalo 5 témat s tělními soustavami člověka, 
kde se děti dozvěděly, jak naše tělo funguje, setkávaly se s postavami seriálu a sbíraly 
zmíněné buňky.

Navíc si děti zahrály různé hry, navštívil nás nevidomý Ondra s přítelkyní a s vodí-
cím psem, podívali jsme se na přibyslavskou záchranku a navštívili jsme koupaliště. 

O děti na prvním turnusu se starali: hlavní vedoucí Anna Šnýdl Doubková, progra-
mová vedoucí Adéla Doubková, hlavní zdravotnice Kristýna Loužecká, zdravotnice 
Ilona Loužecká a instruktoři Kateřina Vacková a Richard Loužecký. Všem vedoucím 
moc děkujeme za nezištnou pomoc a pečlivou péči o nejmenší účastníky!

II. turnus – kategorie dětí ve věku 11 až 15 let
II. turnusu se zúčastnilo 23 dětí. Tématem a také celotáborovou hrou byla letos 

Pevnost Boyard. Tedy po seznámení a přivítání na pevnosti samotným pánem Boy-
ardem se účastníci rozdělili do čtyř skupin, které v průběhu tábora plnily různé úkoly.  
Čekalo je získání hodin, získávání času, získávání klíčů, cesta Otce Fury a závěrečná 
cesta do pokladnice.

Kromě celotáborové hry se děti také učily první pomoc, navštívily záchranku v Při-
byslavi, letní kino, soutěžily ve sportovních 
disciplínách a také dvakrát spaly na základ-
ně za doprovodu noční hry.

Program by nebylo možné realizovat 
bez našich vedoucích pro starší děti: Janči 
Hrubé, hlavní a programové vedoucí, hlav-
ní zdravotnice Veroniky Fikarové,  zdravot-
nice Kamily Žákové, vedoucího Oldřicha 
Uhlíře a instruktorů Kateřiny Fikarové, Ka-
teřiny Vackové, Nely Štefanové a Richarda 
Loužeckého. Děkujeme vedoucím za jejich 
práci pro tábor a pro děti.

Tábory nám rychle utekly a my se těšíme 
na  další setkávání s  dětmi i  spolu navzá-
jem. Děti byly na  táboře šikovné a pěkně 
spolupracovaly. Věříme, že i  jim byl týden 
na táboře ČČK přínosem s příjemně stráve-
ným prázdninovým časem. Těší nás zájem 
o  náš tábor a  již nyní promýšlíme tábory 
roku 2017! (: 

Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod

Místní skupina ČČK Přibyslav

 2. turnus tábora

 1. turnus tábora - nevidomá stezka

 1. turnus tábora - návštěva záchranky

 2. turnus tábora

Děkujeme mnohokrát za podporu těmto fi rmám, organizacím i jednotlivcům: 
město Přibyslav, ACO Industries k.s., SC METAL s. r.o., TPK (Pribina), SZMP s.r.o. 
a supermarket COOP v Přibyslavi. Za vpuštění dětí do sanitek a trpělivost děkujeme 
přibyslavským záchranářům. Děkujeme také Ondrovi Smejkalovi a  jeho přítelkyni 
za návštěvu u nás na základně. Za vynikající obědy děkujeme manželům Kytličkovým 
z Restaurace Veronika. Za grafi cké zpracování obrázků ke hře Byl jednou jeden život 
děkujeme Terce Myslivcové. Za podporu děkujeme OS ČČK Havlíčkův Brod. 

Na září připravujeme:
V sobotu 10. září 2016 se na vás budeme těšit na přibyslavském náměstí s čer-

veným stánkem, kde v  rámci Mlékárenského dne připravujeme aktivity pro děti 
i měření pro dospělé. U našeho stánku také oslavíme Světový den první pomoci, 
který právě na 10. září letos připadá.

První poprázdninovou schůzku malých Červenokřižáčků plánujeme na 17. září 
2016 v 9:00 a rádi přivítáme nové malé i velké členy! Scházíme se vždy jednu sobotu 
v měsíci a věnujeme se tématu první pomoci, biologie člověka a charitativní a ekolo-
gické činnosti. Pokud vás tahle témata lákají a je vám alespoň 5 let, přijďte se podívat! 
Další informace o členství najdete na našem webu.

V pátek 30. září 2016 od 15 do 16 hodin proběhne také náš pravidelný monito-
ring v domě pečovatelské služby. Měříme opět glykemický index, krevní tlak a Body 
Mass Index. Přijďte se také otestovat, měření je pro všechny zdarma!

Na pátek 30. září 2016 pro nás také divadelní soubor FURIANT připravil diva-
delní představení pro dobrovolné dárce krve ...MY VÁM PÍCHNEM VE VŠEM! 
Volnými lístky na toto představení chceme opět ocenit dárce krve za jejich nezišt-
nou pomoc potřebným. Lístky si dárci mohou vyzvedávat od pondělí 5. do stře-
dy 21. září na  podatelně Městského úřadu Přibyslav, nebo rezervovat na  emailu 
kontakt@cckpribyslav.cz. Více informací najdete na plakátku nebo našem webu.

Přejeme úspěšný vstup do nového školního roku!
Za MS ČČK Přibyslav 

Anna Šnýdl Doubková
www.cckpribyslav.cz
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Mateřské centrum je směsicí smíchu, radosti, dětského žvatlání, dovádění, pocitu 
sounáležitosti, přátelství.  Je to místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde sezna-
mují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. 
Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, 
seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoáru. 
Mateřské centrum je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele. Pře-
devším je určeno maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi.  Neseďte osaměle 
doma! Přijďte si pohrát! 

Scházíme se každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hodin v „Domečku“ vedle 
nové MŠ Tyršova v Přibyslavi.

Co nás v červenci čeká?
v sobotu 23. 7. od 15 hodin –  akce pro děti s RC Motýlek z.s.
návštěva přibyslavského koupaliště
setkání – výrobky, písničky, říkadla

Těšíme se na Vás!!!
za maminky z KVC Harmonie

Helena Mokrá

HARMONIE
MATEŘSKÉ CENTRUM

Rok se s rokem sešel a máme tady nový školní rok a s tím spo-
jenou novou etapu toho skautského. O prázdninách jsme měli 
letní stanový tábor tradičně v  Železných Horkách, kde jsme 
tábořili od  4. do 13. srpna. Celkem se nás zúčastnilo z oddílu 
15. Celotáborová hra byla ve znamení Zeměplochy, kdy jednotliví táborníci, coby zá-
stupci cechů, bojovali o nadvládu nad městem. Velkým překvapením bylo, když celo-

táborovou hru vyhrál 
nejmladší táborník, 
který prokázal svo-
ji odvahu, taktiku 
a všestrannost. 

A  nyní, jak nadpis 
slibuje, ke  změnám, 
které nás čekají. 
Po  dlouhém zvažo-
vání a  mnoha nevy-
slyšených přáních 

zástupkyň „něžného pohlaví“ o  vstup k  nám do  oddílu, jsme se rozhodli založit 
samostatnou čistě dívčí družinu. Podnětem pro nás byla nabídka šikovné a nadané 
skautské „matadorky“, která hledala nové zázemí, kde by mohla vést družinu. Tzn. 
náš oddíl se tak stává z chlapeckého koedukovaným (smí-
šeným). Věříme, že tato změna k nám přivede nové mladé 
a schopné lidi.

V měsíci září se s námi můžete potkat v rámci Mlékáren-
ského dne, kdy budeme tradičně zajišťovat průvodcovské 
služby ve štole pod farou a v kostele.

Na setkání s vámi se těší a klidný začátek září ze srdce 
přejí členové 1. oddílu Aldebaran.

Bc . Karel Březina
vedoucí oddílu

Aldebaran plný změn 

Jako každý rok  i letos vyrazil 3. a 4. oddíl ze střediska Goliath v počtu 70 účast-
níků na skautský tábor. Jako místo pobytu jsme si zvolili naše domovské tábořiště 
v Železných Horkách.

Hned v den příjezdu vběhl nečekaně do tábořiště cestovatel Bear, kterého proná-
sledovala skupina loupeživých kovbojů. V rychlosti nám Bear svěřil ke hlídání kufr, 
ve kterém měl cenné upomínkové předměty z různých zemí a prosil nás o pohlídání, 
než si vyřídí záležitost s kovboji.

Kufr jsme bedlivě střežili, ale i přesto se každý den ztratil jeden předmět. Jediná 
možnost, jak ho získat zpět, byla projít kouzelnými dveřmi do země, ze které předmět 
pocházel a plnit různé úkoly. V každé zemi nás přivítal domorodec, představil nám 
svou kulturu a dohlédl, aby byly splněny všechny podmínky pro získání předmětu. 
Podívali jsme se takto do Holandska, Španělska, Kanady, Japonska, na Hawai i do Af-
riky. Poslední den jsme kufr vrátili cestovateli, který nám poděkoval a odměnil nás.

Chtěla bych tímto článkem poděkovat všem vedoucím za energii a  skvělý pro-
gram, který měli pro děti přichystaný, sestrám kuchařkám za vynikající jídla a Sa-
vencii Fromage za sponzorský dar.

Během září a října se rozběhnou pravidelné schůzky a začne skautský rok plný 
výprav, kamarádství a dobrodružství.

Přidejte se k nám v říjnu během Žižkova kolečka, kde pro vás budeme mít připra-
vený program.

Těšíme se na vás.
Za 3. oddíl Pírek Peggy

Markéta Kvardová

Jak Pírka cestovala světem
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Lodičkování na Ostrůvku
Srdečně Vás zveme na projížďku mezi dvěma jezy. 

Svezeme Vás a naučíme základy kormidlování na vydrách.

Kdy: v sobotu 3. 9. 2016

Kde: v Poříčí

V kolik: od 15.00 do 17. 00 hodin

Akce: zdarma pro širokou veřejnost

(Pokud budete mít zájem své dítě přihlásit do 2. oddílu vodních skautů a skautek 
pod vedením Renaty a Zbyňka Tvrdíkových,  rádi zodpovíme Vaše dotazy.)

Těšíme se na Vás! Za 2. a 9. oddíl R. a Z. Tvrdíkovi

Nevšední den zažily o prázdninách děti z Přibyslavi. Navštívily vojenskou leteckou 
základnu v pražských Kbelích, měly možnost sledovat vzlétnutí prezidentského vlád-
ního letounu ze vzdálenosti několika desítek metrů.

Děti z Přibyslavi jsou všestranné a jejich zájmové zaměření nezná mezí. Tak se sta-
lo, že se skupina skautů, kteří jsou současně též nadšenci letectví a členové Aeroklu-
bu Přibyslav, dohodli, že si udělají výlet na vojenskou leteckou základnu v pražských 
Kbelích. Není obvyklé, že by se děti procházely po vojenském letišti. Exkurzi dětem 
domluvil předseda Aeroklubu Přibyslav Zdeněk Špaček. Ten je ve své pracovní pro-
fesi leteckým inženýrem a stará se mimo jiné o letouny Airbus, které kromě vojáků 
přepravují také prezidenta republiky po celém světě. 

V rámci exkurze na letišti Praha-Kbely měly děti možnost poznat pracovní zázemí 
mnoha profesí a místa, kam se člověk běžně nedostane. Pozorovaly provoz a shon 
každodenního leteckého života, viděly prostory, odkud odlétá prezident a  vládní 
činitelé, seznámily se s úkoly základny a jejím posláním. Ze vzdálenosti několika desí-
tek metrů viděly startovat letadla a vrtulníky. Vojáci dětem připravili také ukázku prá-
ce strážní služby a práce psovodů. Příjemná byla návštěva hasičské letecké jednotky. 

U přibyslavských dětí si velký zájem zasloužila zejména prohlídka prezidentského 
letounu Airbus A-319 CJ. Kapitán Zdeněk Špaček jim připravil detailní prohlídku leta-
dla a ukázal dětem též počítačové systémy nebo nákladový prostor. Podrobný výklad 
děti dostaly k celému letadlu a mnoho otázek padlo na téma motory, podvozkové 
nohy a jejich opotřebení, či jak je v letadle vyřešen toaletní systém. 

Mimo to si děti prohlédly letouny JAK-40 a L-410. Srovnání dopravního a trans-
portního letadla se dětem naskytlo prostřednictvím prohlídky letounu Casa C-295 M. 
A svačinku si daly pod listy vrtulníku Mi-17, do kterého, stejně jako do ostatních, 
mohly nahlédnout. 

„Vůbec jsem si nedokázala představit, jaké rozmanité úkoly vojenská základna 
musí plnit a kolik profesí je zde zastoupeno. Musí vše perfektně klapat. Aby taky ne, 
když jsme na vojně,“ podotkla s úsměvem vedoucí skautů Renata Tvrdíková.  

Pro přibyslavské děti nejsou letadla nic neobvyklého. Vodní skauti a Aeroklub Při-
byslav organizují pro děti mnoho akcí a velice úzce spolupracují. Výlet do Prahy na vo-
jenskou leteckou základnu absolvovala padesátičlenná skupina Přibyslaváků poprvé.

Text a foto: 
kpt. Zuzana Špačková 

tisková mluvčí 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely

Vodní skauti střediska Goliath a členové 
Aeroklubu Přibyslav navštívili leteckou 
základnu v pražských Kbelích
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Milí čtenáři, návštěvníci knihovny, příznivci KZMP, je to sice klišé, ale je to tak – 
prázdniny utekly jako voda! Ale nezoufejte, s podzimem přichází opět spousta akcí 
nejen v naší režii, takže budete mít mnoho možností, jak se zabavit.

Začátkem srpna se konalo na hřišti SDH letní kino. Děkujeme, že jste dorazili 
v tak hojném počtu. Především úvodní pohádka Sedmero krkavců měla úspěch. 
Jeden den nám bohužel nepřálo počasí, ale i poslední fi lm Velká šestka přilákal 
mnoho diváků i přes poměrně nízké teploty. Snad se vám tento počin líbil jako 
nám a byli jste spokojeni.

Jako každé září i to letošní se v Přibyslavi ponese především v duchu Přibyslav-
ských slavností. A to již po pětadvacáté! Tento jubilejní ročník započne již v neděli 
4. září, kdy se budou konat skokové závody na kolbišti pod zámkem, ve středu 7. 
září bude v kulturním domě zahájena výstava etiket farmářských sýrů, proběhne 
tradiční tisková konference a  ve  fi rmě ACO Industries se setkají vystavovatelé 
a  partneři výstavy. Ve  čtvrtek 8. září bude slavnostně otevřeno nové dopravní 
hřiště v Ronovské ulici, v pátek vás čeká v ZŠ Přibyslav vernisáž výstavy fotogra-
fi í a  v  kině nový český fi lm Učitelka. A  jako vždy bude tím nejnabitějším dnem 
sobota – Mlékárenský den. Na Bechyňově náměstí si budete moci poslechnout 
dobrou hudbu např. v podání kapely Vltava, celý prostor bude také zaplněn stánky 
s  mlékárenskými výrobky, v  radničním sklepení proběhne tradiční ochutnávka 
mléčných výrobků, v ZŠ Přibyslav se bude konat Mistrovství Přibyslavi v sudoku, 
pro četné zájemce bude také výjimečně otevřena štola pod farou. V rámci Dnů 
evropského dědictví budete moci zdarma navštívit gotickou věž, kostel Narození 
sv. Jana Křtitele a městské muzeum. Na hasičském cvičišti proběhne soutěž v po-
žárním sportu, večer se zde bude konat taneční zábava, na  letišti na vás čekají 
rekreační lety, v kulturním domě proběhne krásný slavnostní koncert Smíšené-
ho pěveckého sboru Jasoň a vše večer završí ohňostroj. V neděli bude sloužena 
na náměstí bohoslužba, na letišti budou pokračovat rekreační lety a na sokolském 
hřišti proběhne několik fotbalových utkání. Během slavností bychom vám rádi 
představili a  nabídli nový přibyslavský kalendář pro rok 2017, který KZMP 
vydává k 160. výročí založení ochotnického divadla v našem městě. Zakoupit 
si jej budete moci v  informačním centru nebo v  papírnictví paní Fejfarové. 
Věříme, že se budete během celých Přibyslavských slavností dobře bavit! Ještě 
více podrobností se dozvíte na plakátu v tomto čísle PO.

V  knihovně s  novým školním rokem přivítáme opět maminky s  dětmi z  KVC 
Harmonie – první středu v měsíci, tedy 7. září. Těšíme se.

Na  malé šikuly se budeme těšit v  pondělí 19. září od  14:30 do  16:30, kdy 
proběhne další z  oblíbených tvořivých dílniček. Budeme vyrábět malé makety 
domečků z papíru, které později vyzdobí naši přibyslavskou gotickou věž.

O týden později, v pondělí 26. září, nás čeká další kolo čtení s porozuměním. 
Přečteme si něco zajímavého a popovídáme si o  tom. Přesně v 15:00! Moc se 
na vás těšíme.

Již v tomto čísle PO vás musím pozvat na Týden knihoven. Této celostátní akce 
se každoročně zúčastňujeme, nejinak tomu bude i  letos. Týden knihoven bude 
probíhat od  3. do  9. října a  vy se opět můžete těšit na  výhody s  tím spojené. 
V tomto týdnu vám budou odpouštěny upomínky a noví čtenáři se budou moci 
zaregistrovat na rok zdarma. Pro dětské i dospělé čtenáře bude připraven kvíz 
a pro děti tvořivé dílny – minimálně dvě v průběhu celého měsíce října. Těšíme 
se na vás v knihovně.

S koncem prázdnin se také vracíme v knihovně k sobotnímu provozu, proto jste 
tu vítáni i každou sobotu od 9 do 11 hodin.

Nikoli první říjnový, ale již poslední zářijový víkend se bude konat „festival nejen 
duchovní hudby“ Přibyslavské nocturno. Nově bude také vypuštěn páteční pro-
gram, proto se můžete na tuto akci těšit v sobotu a v neděli 24. a 25. září. Největ-
ším „tahákem“ bude jistě vystoupení populární hudební skupiny Jelen. Rozhodně 
si nenechte tuto tradiční akci ujít. 

V  říjenu nás čeká i  zahájení přehlídky Divadelní Přibyslav 2016. Předprodej 
permanentek bude zahájen 19. září v  informačním centru. Lístky na  jednotlivá 
představení si pak budete moci zakoupit vždy před zahájením vystoupení v kul-
turním domě.

V  září se na  vás v  Kurfürstově i  kulturním domě moc těšíme a  samozřejmě 
přejeme školákům úspěšný vstup do nového školního roku.

Září plné sluníčka a pohody vám přejí všichni zaměstnanci KZMP.
Markéta Gögeová

knihovnice

Po prázdninách v plné síle

Zbrojení a hospodářská krize – to byla dvě témata, kterým se přibyslavští četníci 
v druhé polovině třicátých let na stránkách své kroniky věnovali nejvíce. Naše čtení 
z pamětní knihy mužů zákona pokračuje obdobím posledních pěti let první republiky.

Vojenské manévry, protiletecká obrana, stavba letištních budov, zkrátka posilování 
a  zvyšování vycvičenosti armády zasáhlo tehdy i  město na  pomezí Čech a  Moravy. 
Vše bylo důsledkem nebezpečně se vyvíjející situace v sousedním Německu. K tomu 
všudypřítomný ekonomický útlum, krach mnoha hospodářů i živnostníků. To všechno 
tvořilo dohromady výbušnou směs, a nebylo se proto co divit, že brzy začaly blízko 
státních hranic vyrůstat první betonové pevnosti, které měly co možná nejdéle zadržet 
případný vojenský útok do českého vnitrozemí.

Rychle se připravovala nejen československá armáda, ale vůbec celá společnost. Vo-
jenská cvičení, dostavba letiště, zřizování spojovací služby i civilní spolupráce na pro-
tileteckých opatřeních. Vůbec největším důkazem odhodlanosti k obraně země byly 
dvě ukázkově provedené mobilizace našeho vojska v roce 1938. V květnu se oblékalo 
do polního stejnokroje pouze několik ročníků vojáků v záloze, ale v září to bylo jiné. 
Opravdové. Všichni cítili, že válka s Hitlerovou říší je na spadnutí. Již několik měsíců 
vraždili Němci v pohraničí státní úředníky i civilní osoby. K nepřátelům Československa 
se navíc rychle přidali i Maďaři a Poláci.

O „slavné“ konferenci v Mnichově z podzimu 1938 nenajdeme na stránkách četnické 
kroniky ani čárku. Jen strohé konstatování, že záložníci se domů vraceli až po odstou-
pení území tzv. Sudet ve prospěch Německa, dává tušit konec první republiky.

Po odtržení řady pohraničních oblastí se bývalé Československo scvrklo na stát, kte-
rý přišel téměř o pět milionů obyvatel. I to bylo jen dočasné. Tzv. druhá republika (1938 
– 1939) ukončila svůj krátký život při vyhlášení samostatného Slovenska a zrodem Pro-
tektorátu Čechy a Morava. Německé okupanty v polovině března 1939 vítal mrazivý 
klid, sněhová bouře a tichý odpor českých obyvatel. Jak napovídá i přibyslavský zápis 
o  obraně radiotelegrafní stanice, přijetí říšských vojáků nebylo vždy rezignované… 
Československé události z přelomu let 1938/1939 byly ale pouhou předehrou. Již brzy, 
1. září 1939, měla vypuknout dosud nejhorší válka v dějinách lidstva.

1934
Ve dnech 20. až 23. září konána na Českomoravské vysočině závěrečná vojenská 

cvičení a při nástupu do těchto manévrů byl ubytován v Přibyslavi 3. pěší pluk. Po čas 
manévru byly na státním pomocném letišti umístěny 35. a 36. letka leteckého pluku 
z Olomouce s 19 stíhacími letouny. Naše stanice byla v tyto dny silně exponována, 
veřejný pořádek a bezpečnost byly zachovány.

17. 6. – Dne 17. června položen základní kámen ku stavbě sokolovny.

1936
15. 5. – Byla zřízena v Přibyslavi radiotelegrafní vojenská stanice v síle 7 vojínů. Byla 

umístěna v  Pecháčkově ulici, velitelem ustanoven délesloužící četař Rudolf Šindler 
a podléhal radioelektrickému středisku na letišti v Praze.

– V tomto roce byla vypsána půjčka na obranu státu a jen město Přibyslav upsalo 
50 000 Kčs.

– V  měsících červnu a  červenci zřízeny v  obcích výbory za  účelem protiletecké 
obrany a také velitelé četnických stanic do těchto výborů byli ustanoveni.

15. 8. – Byl ve městě pěší pluk 31 „Arco“ z Jihlavy při nástupu do závěrečných cvičení 
v prostoru mezi Čáslaví, Chrudimí, Hradcem Králové a Pardubicemi.

12. 9. – Provedena nad městem akrobacie známé letecko-akrobatické trojice 
por. Novák, por. Široký a četař Hubáček při letu do Bratislavy.

21. 6. – Bylo slavnostní odhalení sokolovny v Přibyslavi.
– Velká nezaměstnanost trvala a na zimu sebráno po venkovských obcích 24q žita 

a 38q brambor k vyváření a udělování potřebným. Vyvářelo se v bývalém pivovaře.

1937
– V létě prováděna na státním pomocném letišti stavba hangáru.

(pokračování v příštím čísle PO)
(Zdroj: Archiv bezpečnostních složek Brno-Kanice, Památník četnické stanice Přiby-
slav)

Petr Tvrdý

Paměti přibyslavských četníků – V. díl
Léta 1934 – 1939 
„Demobilisace počala, jakmile bylo Německu vydáno území 
Sudet.“
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Potřebujeme 2 laťky – kratší a delší. Délku zvolíme podle toho, jak chce-
me mít draka velikého. Na obou koncích každé laťky si udělejte zářez pro 
provázek. Laťky spojte k sobě do kříže provázkem, popřípadě hřebíčkem. 
Spoj by měl být ve 2/3 delší laťky a v polovině kratší laťky. Potom natáhně-
te po obvodu konstrukce provázek, aby se celá zpevnila. Když jsme hotoví, 
položíme ji na hedvábný papír a obkreslíme na něj obrys draka, tak aby 
byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u kaž-
dého rohu vystřihněte malé „véčko“. Ještě než papír přilepíme, ozdobí-
me draka sytými barvami podle své fantazie. Musíme však dávat pozor, 
aby se nám papír neprotrhl. Když nám barvy zaschnou, položíme obrys 
draka kresbou dolů, bílou stranou nahoru, položíme na něj konstrukci 
z latěk a provázku. Přesahující papír přehneme přes provázek a důkladně 
přilepíme lepidlem. Po zaschnutí  otočíme draka pomalovanou stranou 
k sobě. Nyní si připravíme 2 provázky. Opět jeden delší a druhý kratší. 
Každý z nich však musí být alespoň o 10 cm delší, než jsou laťky. Kratší 

provázek přivážeme na konce kratší laťky, delší na konce laťky delší přes obličej draka. Teď je třeba jednou 
rukou chytit oba provázky a najít tak optimální střed, kde se překrývají. Do tohoto místa uvážeme jeden konec 
vodícího provázku. Druhý konec máme namotaný na cívce. Vodicí provázek musí být dostatečně dlouhý. Čím 
bude provázek delší, tím bude drak za příznivého počasí létat výš. A co teď? Teď už nám zbývá vyrobit dračí 

Pranostiky rokem 

krok za krokem
Milí malí luštitelé, prázdniny bohužel už 
skončily, ale malé luštění pro vás zůstává, 
nebojte :)

Hádanky – Co je to?
1.  Jedna hlavička,

jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.

2.  Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel s sebou nese.

3.  Dvě kukačky vedle sebe sedí, 
ale jedna druhou nevidí.
Co je to?

4.  Patří to tobě, ale tvoji přátelé 
a rodina to používají více než ty.
Co je to?

5.  Běží, běží, nemá dech. 
Přitom leží na zádech.
Kdo nebo co to je?

(Řešení: 1. zápalka, 2. ježek, 3. oči, 4. tvé jméno, 5. řeka)

ZÁŘÍ

O svatém Matouši – vlaštovka nás opouští.

Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.

Svatý Václav víno chrání, po něm přijde vinobraní.

Svatý Václav sklízí hady.

Ani jsme se nenadáli a léto pomalu končí. Tak nachystat školní tašku a zase do školy. To se bude opět těžko 
ráno vstávat po prázdninovém lenošení. Ale už na vás čekají kamarádi a spolužáci. Těm přece musíte všechno 
povědět - jaké to bylo s taťkou a mamkou na dovolené, na táboře nebo třeba u babičky. Než to všechno vypovíte, 
tak nám pomalu měsíc září uteče a přijde říjen. Ovšem to předbíhám. Září je takový milý měsíc. Ještě bývá přes 
den krásně. Na zahradách dozrávají jablíčka, hrušky nebo švestky. Na polích se začínají vybírat brambory. A co 
teprve v lese. Když není příliš velké sucho, čeká nás tam nadílka nejrůznějších druhů hub. Ale pozor, sbírejte jen 
ty, o kterých s jistotou víte, že jsou jedlé. A když si stoprocentně nejste jisti, raději je nechte růst dál. Ovšem kopat 
do nich nebo je dokonce rozdupat, tak to už snad dělají jen malé děti. Okolo svátku svatého Václava se mnohdy 
vyčasí a bývají poslední teplé, skoro letní dny. Lidově se této době říká Svatováclavský čas anebo babí léto. A ještě 
jedna dobrá zpráva – na svátek sv. Václava máme volno, protože je to státní svátek.

Koncem září už je vše na polích i v zahrádkách sklizeno. Začíná mnohdy foukat, jak se říká ze strnišť.  To je 
doba, když už opět odletěly vlaštovky přezimovat do Egypta. Začíná opadávat lupení a mezi ním můžeme najít 
hnědé kaštánky, bukvice nebo žaludy. Tyto plody sbírají myslivci na zimu pro lesní zvěř. My si z nich můžeme 
doma vyrobit nejrůznější zvířátka. Stačí jen špejle, nějaké peříčko, malý nůž a kus fantazie.  V tuto dobu se místo 
vlaštovek a jiřiček na obloze zjevují nejrůznější potvůrky. Nastává čas papírových draků. Co kdybyste se pokusili 
takového krásného draka vyrobit?

Vy, starší, to určitě zvládnete sami a vy, menší, poproste třeba tatínka. Určitě vám rád pomůže. A jak na to? 
Pozorně čtěte a vyrábějte. 
zdroj: 
Z. Kovaříková; V. Lyčková: Pranostiky – rokem krok za krokem; Albatros, Praha 2006 Anna Šauerová

ICMM Přibyslav

HRACÍ
KOUTEK

Výroba draka

ocas. Musí být alespoň dvaapůlkrát delší než tělo 
draka a  připevňuje se vždy k  jeho dolnímu konci. 
Potřebujeme k  tomu provázek a  barevný krepový 
papír. Z  krepového papíru si ustřihneme pruh asi 
20 cm široký. Pruh, který nám vznikl, rozstříháme 
asi po třiceti centimetrech. Z každého proužku pak 
vyrobíme mašličku. Tu vprostřed svážeme a přivá-
žeme na provázek, který bude tvořit ocas. Na jeho 
konci vyrobíte velký střapec, také z krepového papí-
ru. A pak už hurá na kopec a dobrý vítr. Ještě pozor! 
Nesmí to být silný vítr, anebo aby dokonce pršelo. To 
by se nám drak poškodil dřív,  než by vzlétl. A pozor 
na elektrické vedení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d j

Nákres
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SLOSOVACÍ KUPÓN č. 9 – září 2016
Odpovědi:

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

�.  .......................................................................................................

Jméno:  ..........................................................................................................

Adresa (popř. doplňující jiný kontakt):  .......................................................

.........................................................................................................................

Okénko 

do historie

          C
ELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 

 PŘIBYSLAVSKÉHO OBČASNÍKU 

V ROCE 2016

SOUTĚŽNÍ SNÍMEK Č. 9

OTÁZKY:

�. Víte, čí je to portrét?

�.  Kde jste se s tímto pánem mohli nejčastěji potkat?

�.  Co bylo jeho velkou láskou a životním koníčkem?

Vážení čtenáři, 
Kulturní zařízení města Přibyslav pro Vás i na celý rok 2016 připravi-

lo malou soutěž. Každý měsíc bude v našem periodiku zveřejněna vždy 
jedna fotografi e z archivu městského muzea. Tentokrát jsme se rozhodli, 
že uveřejníme fotografi e více nebo méně známých tváří přibyslavských 
občanů, které jste možná ještě nedávno někteří z vás potkávali. Možná 
se některým čtenářům náš výběr nebude líbit. Možná, že si někdo řekne: 
Proč zrovna ten? Odpovídám: A proč ne. 

Vaším úkolem bude, jako loňského roku, uhodnout o koho se jedná. 
Správné odpovědi nám můžete poslat e-mailem, kde je třeba uvést své 
plné jméno a adresu (e-mailová adresa nestačí) a jako předmět uvést 
heslo „Soutěž – Okénko do historie“. Dále lze odpověď zaslat poštou 
na předtištěném kupónu na naši adresu, anebo předat v informačním 
centru do připravené schránky. I tyto odpovědi musí obsahovat plné 
jméno a přesnou adresu, popřípadě tel. číslo nebo e-mail. Je to z toho 
důvodu, že bychom nevěděli, kam máme případnému výherci cenu po-
slat. Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi mající 
uvedené náležitosti, které obdržíme do dne uzávěrky následujícího 
čísla Přibyslavského občasníku. V tento den pak náhodně oslovený 
návštěvník Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící. Výsledky 
soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského 
občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosová-
ní, ovšem za předpokladu, že se osobně dostaví na slavnostní večer, 
který proběhne v době adventu roku 2016. Těšíme se opět na Vaši 
hojnou účast v soutěži, Vaše odpovědi a Vy se můžete za odměnu těšit 
na hezké ceny. 

Anna Šauerová
KZM Přibyslav

Naše kontaktní adresy:
e-mail: obcasnik@pribyslav.cz – předmět: Soutěž – Okénko do historie
doručovací adresa: KZM Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 8
1.  Na fotografi i byla paní Aloisie Fikarová
2.  S touto usměvavou paní jste se mohli denně potkávat ve městě při nákupu, 

při různých kulturních i společenských akcích ve městě. Pomáhala svému 
synovi i snaše v začátcích při jejich podnikání.  Se svým manželem, cukrářem, 
obohatili ve městě nejednu oslavu svými cukrářskými výrobky.

3.  Do povědomí místních obyvatel se zapsala hlavně jako členka ochotnického 
divadla, kde ztvárnila celou řadu zajímavých rolí. Byla výbornou zpěvačkou. 
Svůj talent zúročila v přibyslavském chrámovém sboru.  

Výherci osmého kola soutěže:
1. Věra Ficbauerová, Keřkov
2. František Pometlo, Dvorek
3. Helena Jajtnerová, Přibyslav



Str. 19Policie / PozvánkyZÁŘÍ 2016

Ve čtvrtek 6. října 2016 v 18 hodin se představí v Bazilice Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou 
houslový virtuos Pavel Šporcl spolu s  orchestrem Barocco 
sempre giovane (Baroko stále mladé) v programu s názvem 
„To nejlepší z  baroka“. Návštěvníci koncertu se mohou těšit 
na nejslavnější díla Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vival-
diho a dalších barokních mistrů.

Pavel Šporcl patří k nejvýraznějším a současně nejpopulárněj-
ším osobnostem současné generace houslistů. Studoval na Praž-
ské konzervatoři a Hudební fakultě AMU  ve třídě prof. Václava 
Snítila, v letech 1991–1996 pak v USA. Je nositelem mnoha vý-
znamných cen – laureátem mezinárodní soutěže Pražské jaro, 
Ceny Společnosti Bohuslava Martinů, vítězem soutěže Holland 
Music Session World Tour Competition a  laureátem soutěže 
ARD Mnichov. Pavel Šporcl vystupuje pravidelně na koncertech 
nejen v Evropě (Německo, Rakousko, Velká Británie, Holand-
sko, Itálie, Španělsko), ale často též v USA, Kanadě i Japonsku.

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je soubor složený ze špičkových mladých 
profesionálních hudebníků. Specializuje se na  interpretaci skladeb vrcholného baroka, 
nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Má za sebou stovky významných koncertů, 
je často zván na zahraniční koncertní turné i mezinárodní hudební festivaly. Spolupracuje 
s předními českými i zahraničními sólisty a s celou řadou vynikajících mladých hudebníků 
a laureátů mezinárodních interpretačních soutěží.

Předprodej
od 12. 9. 2016 v Informačním centru Přibyslav, Informačním centru Stará radnice, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 625 808, na www.ticketportal.cz a před koncertem v místě jeho konání.

Nad koncertem převzal záštitu 
starosta města Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil.

Houslový virtuos Pavel Šporcl 
ve Žďáru nad Sázavou

Tisková zpráva – 1. srpen 2016

Za sedm měsíců na silnicích Vysočiny zemřelo jedenáct osob. Policisté v Kraji Vysočina letos vyjížděli k 2 282 dopravním nehodám.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 

kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení tisku a prevence 

 

KRAJ VYSOČINA – V průběhu prvních sedmi měsíců letošního roku vyšetřovali policisté 
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v našem kraji celkem 2 282 dopravních nehod. 
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o sedm dopravních nehod více, takže 
počet nehod je srovnatelný - nedošlo tedy k žádnému výraznému snížení ani k výraznému 
zvýšení počtu nehod. 

Letošní dopravní nehody si v období od začátku ledna do konce července vyžádaly 
již jedenáct obětí, což je o osm obětí méně ve srovnání se stejným obdobím loňského 
roku – vyjádřeno procenty - jde o pokles o dvaačtyřicet procent. Celkem 78 účastníků se 
při letošních nehodách těžce zranilo, což představuje v porovnání s rokem 2015 nárůst 
o sedm procent. Dalších 799 účastníků utrpělo při nehodách lehké zranění. Toto číslo 
je ve  srovnání s  počtem lehce zraněných za  leden až červenec roku 2015 o  dvě pro-
centa vyšší. Hmotná škoda na havarovaných vozidlech a ostatním majetku se vyšplhala 
na 144 412 000 korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je o devět procent 
nižší.  V 99 případech policisté při vyšetřování nehody zjistili, že řidič před jízdou požil 
alkoholické nápoje a ve  třech případech byl řidič pod vlivem drog. Počet podnapilých 
řidičů, kteří havarovali, se letos snížil o dvanáct procent. Policisté ale letos dokumentují 
i několik dopravních nehod, kdy řidiči usedli za volant v silně podnapilém stavu – výjimkou 
nebyly hodnoty přesahující tři promile alkoholu v krvi. Mezi nejčastější příčiny dopravních 

nehod v Kraji Vysočina můžeme od začátku letošního roku zařadit rychlost 
jízdy a způsob jízdy. 

Proto policisté Krajského ředitelství policie kraje věnují a v dalším období, 
zejména po celé období druhého měsíce letních prázdnin, budou věnovat 
zvýšenou pozornost v rámci běžného výkonu služby i v rámci vyhlašovaných 
dopravně bezpečnostních akcích kontrolám řidičů, zda nejsou pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Policisté se při letních kontrolách bu-
dou zaměřovat na místa, kde dochází nejčastěji k dopravním nehodám a pak 
také na komunikace vedoucí do rekreačních a chatových oblastí. Dopravně 
bezpečnostní akce chystáme také na konci letošních prázdnin a na začátku 
nového školního roku.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí - tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

 www.motylekzp.cz
ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 - 
přízemí v budově zemědělského družstva
www.facebook.com/rcmotylekzp.cz

So 3. 9. 15:00  Sbohem prázdniny 
- soutěže, opékání jablek a marshmallows

Út 6. 9. 16:00 Origami věneček - výroba krásné dekorace - 10 Kč
St 7. 9. 16:30  KYTKA - KYTaroví KAmarádi s Pavlem Lutnerem, 

zpívání a hraní pro malé i velké děti s kytarou i bez - 50 Kč
Út 13. 9. 16:00  Věneček z větviček - výroba podzimní dekorace - 10 Kč

So 17. 9. 15:00  PSÍ KAMARÁDI PRO KAMARÁDY 
- dobročinné odpoledne - Sokolovna Přibyslav
s programem na podporu rehabilitace formou canistera-
pie pro speciální třídu „Kamarádi“ při ZŠ Přibyslav 
HLAVNÍM SPONZOREM TÉTO AKCE JE SC METAL s.r.o. 
PŘIBYSLAV. PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU PATŘÍ MĚS-
TU PŘIBYSLAV, TJ SOKOL PŘIBYSLAV A SPORTOVCŮM 
ŽIŽKOVO POLE

Út 20. 9. 16:00  Holubičky+autíčka - hrátky s papírem - 10 Kč
 (21.8. Světový den míru, 22.8. Mezinárodní den bez aut)
St 21. 9. 16:30  KYTKA - KYTaroví KAmarádi s Pavlem Lutnerem, 

zpívání a hraní pro malé i velké děti s kytarou i bez - 50 Kč
Út 27. 9. 16:00  LOUTKÁČEK - dětský divadelní soubor

- vítáme všechny zájemce

ZÁŘÍ 2016:
Možnost návštěvy herny zdarma kdykoliv po tel. dohodě na 733 341 059 
nebo 606 300 327. Uvedené příspěvky jsou vybírány na nákup výtvarných 
potřeb a cestovní náklady účinkujících.

Všechny akce jsou organizovány neziskovým spolkem 
RC Motýlek z.s. (IČO 04305353)
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Přibyslavský dvanáctiboj JUNIOR 2016

NEJMLADŠÍ DĚTI 2010 a mladší 
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 10 m Body

1. Ptáčková Sára 2011 0:18,20 100
2. Nováková Sára 2010 0:18,30 95
3. Flekal Marek 2010 0:33,00 90

DÍVKY MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 25 m Body

1. Vlčková Sára 2005 0:26,71 100
2. Peňázová Kristýna 2006 0:31,15 95
3. Sedmíková Kateřina 2006 0:32,28 90

DÍVKY STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 50 m Body

1. Havlíčková Marta 2001 0:37,95 100
2. Körberová Aneta 2001 0:57,16 95
3. Loužecká Terezie 2003 1:11,28 90 

CHLAPCI MLADŠÍ 2005 - 2009
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 25 m Body

1. Novák Jakub 2007 0:26,12 100
2. Körber Pavel 2005 0:26,85 95
3. Háněl Tomáš 2006 0:32,02 90

CHLAPCI STARŠÍ 2001 - 2004
Pořadí Příjmení Jméno Ročník 50 m Body

1. Havlíček Marek 2004 0:40,52 100
2. Loužecký Richard 2001 0:56,12 95
3. Loužecký Filip 2003 1:11,01 90

RODINA
Pořadí Příjmení Body

1. Ptáčkova 200
2. Havlíčkova II 195
3. Flekalova 190

7. disciplína - PLAVÁNÍ 31. 7. 2016
Na přibyslavské koupaliště dorazilo 25 otužilých dětí. Všechny podaly skvělé výkony.

8. disciplína - DUATLON 28. 8. 2016
Výsledky 8. disciplíny vám sdělíme až v následujícím čísle Přibyslavského občasníku. 
Závod proběhl až po uzávěrce zářijového čísla.

Podrobné výsledky jednotlivých disciplín, celkové pořadí všech závodníků a spoustu 
fotek najdete na našem webu a Facebooku.

Těšíme se na vás při další disciplíně, kterou bude KROKET, 
GOLF, PETANQUE v sobotu dne 24. 9. 2016 odpoledne!
Tato, v pořadí již 9. Disciplína,  se započítává do kategorie RODINA.

Za pořadatele
Petr Loužecký a Kristýna Loužecká

tel. 732 401 836
Facebook: Přibyslavský dvanáctiboj Junior

www.cckpribyslav.cz
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                            PODZIM  2016 A-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

3.9.2016 SOBOTA venku 16:00 MOR.BUDĚJOVICE A 13:30 
11.9.2016 NEDĚLE Doma 16:00 CHOTĚBOŘ A 
17.9.2016 SOBOTA venku 15:30 HUMPOLEC A 13:30 
25.9.2016 NEDĚLE doma 15:30 VEL. MEZIŘÍČÍ B A 
2.10.2016 NEDĚLE venku 15:00 NOVÁ VES A 13:00 
9.10.2016 NEDĚLE Doma 15:00 LEDEČ A 

16.10.2016 NEDĚLE venku 14:30 JAROMĚŘICE A 12:00 
23.10.2016 NEDĚLE doma 14:30 SAPELI POLNÁ A 
29.9.2016 SOBOTA venku 14:00 OKŘÍŠKY A 12:00 
5.11.2016 SOBOTA venku 13:30 ŽIROVNICE A 11:00 

PODZIM  2016 B-ČKO 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

       
4.9.2016 neděle doma 16:00 KOŽLÍ B 

10.9.2016 sobota venku 16:00 LIPNICE B 14:00 
18.9.2016 neděle doma 15:30 GOLČŮV JENÍKOV B 
25.9.2016 neděle venku 15:30 OKROUHLICE B 14:00 
2.10.2016 neděle doma 15:00 STARÉ RANSKO B 
8.10.2016 neděle venku 15:00 SVĚTLÁ B B 13:30 

16.10.2016 neděle doma 14:30 LUČICE B 
22.10.2016 sobota venku 14:30 KEŘKOV B 13:00 
30.10.2015 neděle doma 14:00 CHOTĚBOŘ B B 

PODZIM 2016 ŽÁCI 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

 4.9.2016 NEDĚLE doma 9:00 BYSTŘICE Ž 
11.9.2016 NEDĚLE venku 9:00 RAPOTICE Ž 7:00 
17.9.2016 SOBOTA venku 9:00 VEL.BÍTEŠ Ž 7:30 
25.9.2016 NEDĚLE doma 9:00 NÁMĚŠŤ Ž 
2.10.2015 NEDĚLE venku 9:00 STARÁ ŘÍŠE Ž 
8.10.2015 SOBOTA venku 9:00 MOR.BUDĚJOVICE Ž 7:00 

16.10.2016 NEDĚLE doma 9:00 OKŘÍŠKY Ž 
22.10.2015 SOBOTA venku 10:00 BYSTŘICE Ž 8:00 

PODZIM 2016 DOROST 

DATUM DEN KDE ČAS KDO tým odjezd 

       
4.9.2016 NEDĚLE doma 16:00 POLNÁ D 

10.9.2016 SOBOTA venku 16:00 TŘEŠŤ D 14:00 
17.9.2016 SOBOTA doma 15:30 NÁMĚŠŤ D 
25.9.2016 NEDĚLE venku 15:30 NEDVĚDICE D 13:30 
1.10.2016 SOBOTA doma 15:00 KAMENICE D 
9.10.2016 NEDĚLE venku 10:00 TELČ D 8:00 

15.10.2016 SOBOTA doma 14:30 SPEŘICE D 
22.10.2016 SOBOTA venku 11:30 CHOTĚBOŘ D 10:00 

Přibyslabský fotbalový podzim 2016

Světové hry mládeže v cyklotrialu
Německý Freiamt se stal ve dnech 5. - 7.8. 2016 dějištěm UCI Trials World 

Youth Games v cyklotrialu – Světových her mládeže do 16 let. Na startu se sešlo 
169 jezdců z 18 států.  V kategorii Cadet (15 - 16 let) startoval jako jediný český 
jezdec Marek Pochtiol (Trial Žižkovo Pole).

V pátek 5. 8. 2016 se jel závod šestičlenných družstev, kdy družstvo tvořil 
z každé věkové kategorie jeden jezdec. Čeští jezdci mile překvapili a domů si 
odvezli bronzové medaile. Zúčastnilo se osm družstev.

1. místo Francie
2. místo Japonsko
3. místo Česká republika

V  sobotu se jel závod jednotlivců. V  kategorii Cadet startovalo 42 jezd-
ců z  15 států. Jako „prvoročák“ si Marek stanovil výkonnostní cíl umístit se 
do 12. místa, které by mu zajistilo startovat druhý den ve fi nále. Po prvním kole 
vše nasvědčovalo tomu, že se to podaří. Ve druhém kole na posledních dvou 
překážkách zaváhal a klesl na nepostupové 14. místo.

Mistrovství světa 
Přímo ze závodů v Německu odjel Marek do Blanska, protože už v úterý 9. 8. 

2016 startoval ve dvoudílném seriálu závodů MS. První závod mu sedl, dělal 
minimum chyb a dokončil ho na 3. místě. V pátek 12. 8. se jel druhý závod. 
Markovi se už tolik nedařilo. V prvním kole byl až na devátém místě, v druhém 
kole se zlepšil, ale stačilo to jen na šesté místo. V součtu obou závodů obsadil 
v letošním MS celkové 4. místo.

1. Rolls Charlie GB 50 bodů
2. Morewood Adam GB 40 bodů
3. Suarez Pablo E 27 bodů
4. Pochtiol Marek CZ 26 bodů

Poslední prázdninový týden absolvuje Marek soustředění v Hamrech n.  S. 
a v září pokračuje třemi závody M-ČR. 

J.  Pochtiol
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Ve čtvrtek 4. srpna 2016 byl 1. etapou v Přibyslavi zahájen jubilejní 20. ročník 
cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2016. Na  startu bylo 120 cyklistů 
z Německa, Holandska, Rakouska, Slovenska, Francie, Belgie, Polska a ČR. Cyklisté 
absolvovali 129 km (9 x okruh Malá + Velká Losenice, Vepřová) a v přibyslavském 
cíli zvítězil Martin Hunal - Whirlpool Author v čase 3: 10: 49 hod. -  průměrná rych-

lost 40,5 km/h. před Martinem Boubalem - CK Příbram a Tomášem Bucháčkem 
- Whirlpool Author – celkový vítěz letošního ročníku. Cyklisté za etapu nastoupali 
2150 výškových metrů. Zajímavostí je, že stejné pořadí na  prvních dvou místech 
bylo již v roce 2014. 

Milan Plocek

V Přibyslavi zvítězil Hunal

Poděkování 
Galerie v Přibyslavi opakovaně nabízí své prostory malířům Vysočiny. Ať jde o profesionály nebo 
samouky, mají vždy něco společného. Tím je jejich nadání malovat a láska k rodnému kraji. Zde 
mohou uceleně představit svou tvorbu. Sami pak často slyší: „Mistře to se vám povedlo, děkujeme, 
jen tak dál!“  Komu však patří také dík?  Pečlivě připravená vernisáž, hudebníci, zpěvy moravských 
písní Bohuslava Martinů, za tím vším je také člověk a tím je pan Janáček. Mezitím co krátce hovoří o 
autorovi, je slyšet cinkání skleniček, které plní dobrým vínem jeho syn nebo dcera. Výstava začíná.  
Byli jsme přítomni pouze dvěma vernisážím, ale vždy byla místnost zcela zaplněna. 
Děkujeme.                                      

B. Konopásek, D. Konopásková,  
B. Jirka,  J. Jirková 
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HLEDÁM GARÁŽ 
V PŘIBYSLAVI 
K PRONÁJMU 

NEBO KE KOUPI.

Ozvěte se na telefon: 
607 168 402
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září 2016
KZM Přibyslav
I N F O R M U J E

– od 1. září 2016 Rozmísťování kontejnerů na bioodpad Dle rozpisu MÚ Přibyslav
– od 1. září 2016 Burza knih – sleva až se 100 % Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2016 Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2016 Řemeslníci a živnostníci v městě Přibyslavi/výstava Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2016 Nejen řemeslo/výstavka Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– od 1. září 2016 Co takhle jiskra/výstava zapalovačů Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– od 1. září 2016 Pravidelné návštěvy nemocných knězem Dle rozpisu ŘKF ŘKF Přibyslav 
– od 1. září 2016 Jiří Peřina, malíř Vysočiny/ výstava obrazů Janáček galerie Janáček galerie Přibyslav
– od 1. září 2016 Děti na startu/viz pozvánka Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– od 1. září 2016 Chceš se stát skautem/skautkou? /viz pozvánka zatelefonuj - nábor skautský 1. oddíl Aldebaran
– 3. září 2016 od 15.00 h. Lodičkování na ostrůvku – nábor Ostrůvek Poříčí 2. a 9. oddíl vodních skautů
– 3. září 2016 v 15.00 h. Sbohem prázdniny – zábavné odpoledne Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– od 4. září 2016 Přibyslavské slavnosti – různé doprovodné akce viz plakát město Přibyslav a spolupořadatelé
– 4. září 2016 v 9.30 h. Dětská mše svatá na začátek školního roku Farní kostel ŘKF Přibyslav
– 4. září 2016 Zábavné farní odpoledne ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 4. září 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. září 2016 ve 14.00 h. Přibyslavské slavnosti – Skokové závody Kolbiště pod zámkem Stáj Frederika
– 4. září 2016 v 16.00 h. Přibyslavské slavnosti - Fotbal – Přibyslav B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 4. září 2016 v 16.00 h. Přibyslavské slavnosti - Fotbal – Přibyslav D Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 6. září 2016 v 16.00 h. Origami věneček Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 7. září 2019 v 9.00 h. Přibyslavské slavnosti – zahájení výstavy etiket sýrů Kulturní dům KZM Přibyslav
– 7. září 2016 v 16.30 h. KYTKA – KYTaroví KAmarádi s Pavlem Lutnerem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 8. září 2016 v 10.00 h. Přibyslavské slavnosti – otevření dopravního hřiště Ronovská ulice město Přibyslav
– 9. září 2016 v 17.00 h. Přibyslavské slavnosti – vernisáž výstavy fotografi í Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 9. září 2016 v 19.30 h. Přibyslavské slavnosti – Učitelka/ fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 10. září 2016 od 8.00 h. Přibyslavské slavnosti – Mlékárenský den viz plakát město Přibyslav a další
– 10. září 2016 od 9.00 h. Dny evropského dědictví – městské památky zdarma viz plakát různí spolupořadatelé
– 10. září 2016 od 12.30 h. Traktoriáda Modlíkov obec Modlíkov Traktor tým Modlíkov
– 10. září 2016 ve 14.00 h. Přibyslavské slavnosti – hasičská soutěž Cvičiště SDH SDH Přibyslav
– 10. září 2016 od 9.00 h. Přibyslavské slavnosti – rekreační lety Přibyslavské letiště Aeroklub Přibyslav
– 10. září 2016 v 15.00 h. Mistrovství Přibyslavi v sudoku – 9. ročník Budova ZŠ ZŠ Přibyslav
– 10. září 2016 v 18.00 h. Přibyslavské slavnosti – Koncert sboru Jasoň Kulturní dům KZM Přibyslav
– 11. září 2016 v 9.30 h. Přibyslavské slavnosti – Slavnostní mše svatá Bechyňovo náměstí ŘKF Přibyslav 
– 11. září 2016 v 16.00 h. Přibyslavské slavnosti – Fotbal – Přibyslav A Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 13. září 2016 ve 13.00 h. Zájezd pro děti i dospělé/viz pozvánka nádrž Švihov ZŠ Přibyslav
– 13. září 2016 v 16.00 h. Věneček z větviček - výroba dekorace Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 15. září 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 17. září 2016 ve 14.00; 15.30 h. Perníková chaloupka/loutková pohádka Kulturní dům Přibysl.pimprlata, KZM Přibyslav
– 17. září 2016 v 15.00 h. Psí kamarádi pro kamarády Sokolovna Přibyslav RC Motýlek Ž. P.
– 17. září 2016 v 15.30 h. Fotbal – Přibyslav D Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 17. září 2016 v 19.30 h. Jak básníci čekají na zázrak/fi lm Kulturní dům KZM Přibyslav
– 18. září 2016 v 15.30 h. Odpolední káva na faře – Jaká byla dovolená?! ŘK fara ŘKF Přibyslav
– 18. září 2016 v 15.30 h. Fotbal – Přibyslav B Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 19. září 2016 Zahájení prodeje permanentek na Divadelní Přibyslav Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 19. září 2016 od 9.00 h. Burza ošacení – příjem zboží Starý špitál KVC Harmonice Přibyslav
– 19. září 2016 v 14.30 h. Dílnička pro všechny děti Kurfürstův dům KZM Přibyslav 
– 20. září 2016 v 16.00 h. Holubičky + autíčka - hrátky s papírem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 21. září 2016 v 16.30 h. KYTKA – KYTaroví KAmarádi s Pavlem Lutnerem Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 22. září 2016 od 15.00 h. Burza ošacení – prodej Starý špitál KVC Harmonice Přibyslav
– 22. září 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 23. září 2016 od 9.00 h. Burza ošacení – prodej Starý špitál KVC Harmonice Přibyslav
– 24. září 2016 v 9.00 h. Mše svatá v DPS Sál DPS ŘKF a PS Přibyslav 
– 24. září 2016 od 13.30 h. Dvanáctiboj Junior – kroket, golf, pétanque Hřiště, Nerudova ul. MS ČČK, ZŠ Přibyslav
– 24. září 2016 od 14.00 h. Přibyslavské nocturno/viz plakát ŘK fara a dvůr ŘKF Přibyslav a hosté
– 24. září 2016 v 17.00 h. Zootropolis: Město zvířat/fi lm pro děti Kulturní dům KZM Přibyslav
– 25. září 2016 v 9.00 h. Fotbal – Přibyslav Ž Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 25. září 2016 v 15.30 h. Fotbal – Přibyslav A Fotbalové hřiště SK Přibyslav 
– 26. září 2016 od 9.00 h. Burza ošacení – výdej neprodaného zboží Starý špitál KVC Harmonice Přibyslav
– 26. září 2016 v 15.00 h. Čtení s porozuměním Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 27. září 2016 v 16.00 h. LOUTKÁČEK -dětský divadelní soubor Budova ZD Žižkovo Pole RC Motýlek Ž. P.
– 29. září 2016 v 17.00 h. Protáhni si kostru - Kondiční cvičení Kulturní dům KZM Přibyslav
– 30. září 2016 od 15.00 h. Pravidelný monitoring Sál DPS MS ČČK Přibyslav
– 30. září 2016 v 19.00 h. Představení pro dárce krve/…my vám píchnem ve všem Kulturní dům MS ČČK, KZM Přibyslav
– 30. září 2016 Řemeslníci a živnostníci/ ukončení výstavy Kurfürstův dům KZM Přibyslav
– 1. října 2016 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav D Fotbalové hřiště SK Přibyslav
– 1. října 2016 v 19.00 h. Divadelní Přibyslav 2016/…my vám píchnem ve všem Kulturní dům DS Furiant, KZM Přibyslav
– 2. října 2016 v 15.00 h. Fotbal – Přibyslav B Fotbalové hřiště SK Přibyslav


